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L'obra que il·lustra la nostra coberta és de l'artista 
Jordi Fulla, que va morir sobtadament aquesta 
Setmana Santa als 52 anys, poques setmanes 
després d'inaugurar l'exposició Llindar i celístia, 
que podeu veure al Museu Can Framis. Agraïm a 
la seva dona, Jo Milne, i a la Fundació Vila Casas 
la complicitat per fer-ho possible. 

Comissariada per Natàlia Chocarro, l'exposició 
de Jordi Fulla explora les arquitectures rurals de 
pedra seca, hàbitats d'intimitat, que són, com diu 
l'artista, «contenidors de memòria del paisatge i 
de l'activitat humana desplegada durant segles». 
Fulla veu en aquestes cabanes un llindar que 
ens obre una altra dimensió, un recer que ens 
permet tant recollir-nos com contemplar a cel 
obert el firmament il·luminat per la claror dels 
estels. El pintor concep la cabana de pedra seca 
«com allò més semblant que tenim a la pròpia 
pell». L'exposició ens convida a replegar-nos en 
un recolliment lluminós. Aneu a Can Framis i 
deixeu-vos abrigar per la serenitat que transmet 
la contemplació d'aquestes obres.

Els museus són també espais de recolliment. 
Com les biblioteques o els arxius, han estat 
repositoris de tot allò que valia la pena conservar, 
però també han servit per connectar-nos amb 

la nostra memòria col·lectiva i dotar-nos d'un 
espai íntim per a la contemplació i la recerca. 
Avui ningú no qüestiona aquest deure de 
conservació, però el repte més gran és ara la 
transmissió del coneixement. Ara sembla que 
tot el que no pugui ser domesticat en forma 
de relat o discurs està condemnat al túrmix 
del big data. El llegat que tenim als museus 
no es pot reduir al batec binari de les dades. I 
amb tot, els nous temps ens demanen a crits 
una reformulació que garanteixi el futur de 
la tradició.  

El Consell Internacional de Museus (ICOM) 
insta els museus a reinventar-se per ser més 
interactius, flexibles, adaptables i mòbils, més 
centrats en l'audiència i orientats a les seves 
comunitats, fins a convertir-se en espais de 
trobada on els visitants puguin cocrear, compartir 
i interactuar. 

Vivim un canvi d'època, i els museus no 
en queden exempts. Com podem mantenir 
l'essència del museu com a santuari, espai de 
resistència íntima i de comunió amb els artistes i 
alhora convertir-lo en una àgora de participació, 
com demana el manifest de l'ICOM per al Dia 
Internacional dels Museus d'enguany? 

EL FUTUR DE L A TR ADICIÓ

EDITORIAL 
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mb l’exposició Barcelona 
capital mediterrània, que es 
pot veure al Saló del Tinell 
fi ns al 29 de setembre, el 
MUHBA es remunta a 

l’esplendor medieval de la ciutat. És ben 
cert que els catalans vam viure 
una esplendor prematura, abans de 
la constitució dels estats nació 
moderns, i ara que hem entrat en 
l’era multiculti, ja se’ns ha fet tard per 
morir. D’aquesta esplendor medieval 
tracta aquesta mostra que ens presenta 
la metamorfosi de la ciutat de Barcelona 
entre els segles XIII i XV.

L’exposició, comissariada per Ramon 
J. Pujades, ens ajuda a entendre que 
l’activitat comercial de la ciutat va ser 
decisiva en la generació de recursos 
que van facilitar el naixement del 
municipi de Barcelona. L’efervescència 
comercial d’aquell moment va 
propiciar l’eclosió dels molts nous 
oficis, alguns tan exclusius com 
el dels fi ladors d’or o els seders i 
d’altres tan arcaics avui com el dels 
espasers, daguers, candelers de cera, 
giponers, etc. N’hi ha d’altres que no 
han desaparegut, com el dels neulers. 
Atenció: avui el MUHBA ha aconseguit 
reproduir el mètode amb què es feien 
les neules al segle XIV gràcies a la 
col·laboració de la Fundació Alícia.

L’exposició explica molt bé com es 
confi gura el teixit institucional de la 
ciutat, la importància de les confraries, 
que eren, amb el bisbe, l’altra pota 
fonamental del poder de l’Església. Les 
confraries van ser la prefi guració dels 
sindicats d’avui, corporacions d’ofi cis 
que ja regulaven el treball de manera 
gremial. Barcelona capital mediterrània 

ens ajuda a entendre la governança d’una 
ciutat predemocràtica que ja començava 
a articular-se institucionalment amb una 
complexitat d’equilibris que ja auguren 
la modernitat que vindrà.  La ciutat, amb 
el Consell de Cent, va passar de ser una 
propietat dels comtes reis gestionada 

pels seus ofi cials a esdevenir un subjecte 
de negociació política amb la monarquia 
i els dos estaments privilegiats, la 
noblesa i l’Església.

Durant aquesta era en què la ciutat 
bullia d’activitat política i comercial, els 
nobles campaven pels seus castells. El 

Museu d’Arqueologia de Catalunya evoca 
aquest món amb l’exposició L’esplendor 
dels castells medievals catalans, que estarà 
oberta fi ns al 2 de juny.

L’exposició, comissariada per Jordi 
Tura amb un clar afany divulgador, 
aporta una visió sintètica dels castells. 

La mateixa museografi a (que amb 
lones fosques imita una muralla), la 
cinquantena d’objectes procedents 
de diferents castells catalans, les 
maquetes de catapultes a escala 
real i els interactius de realitat virtual 
augmentada tracten de traslladar el 
visitant a la quotidianitat de la vida 
al castell. Això es complementa amb 
les fotografi es d’un recull de castells 
catalans i amb la reproducció de 
representacions pictòriques gòtiques, 
com la de la batalla de Mallorca, 
l’original de la qual es troba en el 
Museu Nacional d’Art de Calalunya.

Així i tot, qui vulgui parar-s’hi 
estona, pot sortir de l’exposició amb 
una bona visió històrica de l’evolució 
dels castells entre els segles X 
i XV, que va lligada als avenços 
armamentístics. Els castells són, en 
primera instància, una fortifi cació 
militar de defensa. La tecnologia 
militar va anar transformant-los 
fi ns a fer-los entrar en decadència 
amb l’arribada de les armes de 
foc. A banda del seu component 
militar, l’exposició mostra que dins 

dels castells hi havia vida. Vaixelles de 
ceràmica, peces d’escacs de cristall 
de roca o penjolls de bronze son 
testimonis del luxe amb què vivia 
la noblesa medieval dins d’aquestes 
construccions que ara ja formen part 
del patrimoni català.

BERNAT PUIGTOBELLA

Fins al 29 de setembre
Barcelona, capital mediterrània
Saló del Tinell

Fins al 2 de juny
L’esplendor dels castells 
medievals catalans
Museu d’Arqueologia de Catalunya
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Frontal de l’altar de sant Jordi encarregat per la Diputació del General, 
per a la capella homònima del Palau de la Generalitat de Catalunya. 
Antoni Sadurní. 1432.GC. Direcció General del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. © Enric Gracia4 5
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es despulles esquelètiques localitzades en jaci-
ments arqueològics ens permeten conèixer 
les condicions de vida dels nostres avantpas-
sats. El Vinseum, Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya, presenta l'exposició Ossos: un 
viatge a l’època medieval, comissariada per Ele-
na Garcia Guixé i Amàlia Valls Martínez. Amb 

la mà de l’antropologia física ens remuntem als segles VIII i 
XV a través de l’estudi dels ossos.

Les necròpolis de Sant Benet de Bages, Sant Miquel de 
Cardona o Sant Jaume ses Oliveres són alguns dels patrimonis 
arqueològics que han permès recuperar restes òssies i il·lumi-
nar l'estudi de l’època medieval, un llarg període marcat per 
la pesta negra, la fam i les epidèmies. L'antropologia física, la 
ciència que estudia les restes òssies, ens permet determinar 

quines malalties van patir els nostres avantpassats, i gràcies a 
la paleopatologia també podem conèixer l’edat de defunció, 
les condicions de salut, l’alimentació, malalties i ferides i, en 
defi nitiva, les causes de la mort i l’esperança de vida.

A l'edat mitjana l'esperança de vida rondava entre els trenta 
i els quaranta anys. Entre cranis, tíbies, braços i avantbraços 
exposats, es van poder detectar algunes patologies. Un dit 
del peu amb lesions provocades per una artritis gotosa ens 
revela que l'individu en qüestió portava una vida sedentària. 
Un fèmur esquerre afectat per una excrescència òssia ens 
pot indicar que el modus vivendi d'aquella persona l'obligava 
a fer un sobreesforç muscular.

El recorregut  de l'exposició fi nalitza amb l’experiència de la 
mort. La mort es vivia com un fet quotidià, amb una naturalitat 
que avui hem perdut en les nostres converses quotidianes.

OSSOS MEDIEVALS

VINSEUM

LAIA ESTRAGUÉ

Del 12 d’abril al 16 de juny
Ossos. Un viatge a l’època medieval 

de la mà de l’antropologia física
VINSEUM

LUXE, 
LUXE, 
LUXE

El luxe antic és semblant a l’actual: personalitzat, 
opulent, excessiu». Així és com Elisa Duran, 
directora general adjunta de la Fundació La 
Caixa, introdueix la mostra Luxe. Dels assiris a 
Alexandre el Gran del CaixaFòrum. També és 
així, amb aquesta mentalitat, que podem mirar 
l’exposició El luxe dels ivoris romànics del Museu 

Episcopal de Vic. Les dues propostes expositives generen 
un diàleg entre la passió per l’opulència dels nostres 
avantpassats i la nostra debilitat actual per tot allò que llueixi 
una mica massa. 

A Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran, el CaixaFòrum 
torna a aliar-se amb el British Museum per portar a Barcelona 
objectes d’alt nivell. Com veiem a les sales barcelonines, des 
de l’aparició de l’imperi assiri fi ns a les conquestes d’Alexandre 
el Gran, els diferents grups de poder van crear un món 
d’artesans, comerciants i consumidors d’objectes preciosos 
connectat a través de milers de quilòmetres, començant a 
l’Índia i acabant a l’actual estat espanyol.

Ja el 900 aC, els assiris, babilonis, fenicis, perses i 
posteriorment Alexandre el Gran sabien que ser poderós 
volia dir demostrar-ho. Per això, durant aquell període es va 
potenciar la creació de tota mena de luxes que no només es 

van construir de zero sinó que també es van robar. Per a molts 
governants, l’adquisició de productes cars era un objectiu 
militar important. El mateix equipament de batalla s’embellia 
per convertir-lo en objecte de luxe: tant li feia que el portessin 
les persones o els cavalls. L’exhibició de bellesa i riquesa 
reforçava el poder polític i intimidava els enemics: abans i 
ara, el luxe ha estat sinònim de credibilitat.

Seguint la pista dels objectes preciosos que demostren 
poden econòmic, militar i polític, el Museu Episcopal de 
Vic presenta l’exposició El luxe dels ivoris romànics. L’ivori 
ha estat un dels materials més cobejats en la producció 
d’objectes artístics de luxe al llarg de la història. L’elefant 
era un animal exòtic i el seu ivori era sinònim d’ostentació 
i també de devoció. La blancor, símbol de puresa, el feia un 
producte digne d’oferir a Déu. 

La mostra El luxe dels ivoris romànics del Museu 
Episcopal plasma a través d’algunes joies de la col·lecció 
del Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge de 
París el valor simbòlic i artístic que s’atorgava a les obres 
d’art fetes d’ivori a l’alta edat mitjana. A més, ressegueix 
els centres de producció més importants de l’Europa 
romànica i explora les rutes comercials d’ivori i la seva 
entrada a Occident. 
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Del 5 d’abril a l’11 d’agost
CaixaFòrum de Barcelona

Del 22 de març al 7 de juliol 
El luxe dels ivoris romànics
Museu Episcopal de Vic

Voluta de bàcul d’ivori 
de morsa, Musée de 

Cluny-Musée national 
du Moyen Âge, París
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el pla de la imaginació divina, on no hi ha lloc per a 
l’escolta. Per tant, la representació de la música és 
simbòlica, vol invocar el caràcter celestial i harmònic 
del conjunt de l’obra, on la presència d’instruments 
musicals té la funció d’acompanyar l’espectador en 
la pregària, d’intensifi car la necessitat d’una litúrgia 
festiva i sonora.

Unes sales més enllà descobrim El minuet de 
Giandomenico Tiepolo. Ens trobem en ple Barroc, 
per tant la tècnica de representació de la perspectiva 
ja no amaga cap secret. A diferència de la Mare de 
Déu de la Humilitat, aquí la presència d’instruments 
musicals és fonamental perquè les fi gures esdevin-
guin oients de l’escena que presideixen. Un ball amb 
màscares, un jardí, una escultura clàssica, un trio 
de músics i el mar al fons: es tracta de la Venècia 
del segle XVIII, que Tiepolo va poder viure en pri-
mera persona. És un període de revolució sonora, 
fruit de l’aparició de nous instruments i de concerts 
que tenen lloc en l’espai públic. Molts espectadors 
esdevenen crítics, es mantenen lluny dels contextos 
eclesiàstics i viuen la música com un plaer efímer. I 
no oblidem el títol: El minuet ens dona indicis sobre 
una música determinada, amb una fl auta, una viola 
i un violone de l’època, un estil musical i un context 
històric. Hi podrien correspondre els minuets de 
l’italià Luigi Boccherini, compositor que va resseguir 
els mateixos passos que Tiepolo a Venècia i a Madrid, 
i encara més els de Tommaso Giordani, també con-
temporani, que en va compondre per als mateixos 
instruments que veiem al quadre.

Tres segles separen l’obra de Tiepolo i Fra 
Angelico. Són perfectes per comprendre l’eclosió 
d’una consciència d’espai i d’una revolució sonora 
que acaba determinant el tractament de les escenes 
musicals. Fra Angelico convida a la refl exió interior, 
sense que la música circuli per l’espai. Per Tiepolo, 
en canvi, la música ha de sonar dins del quadre, per 
accentuar la disbauxa, el moviment corporal i de 
pas criticar la frivolitat i decadència d’aquella socie-
tat. Cal, però, haver passat abans per Fra Angelico i 
Lorenzetti, els pioners en donar existència i en assen-
tar els primers límits a l’escolta, un fet que donarà 
peu a una altra revolució per a l’espectador, la de 
l’ull que escolta.

El minuet Giandomenico Tiepolo © MNAC

om es representa el so en la pintura? L’Anunciació 
(1344) d’Ambrogio Lorenzetti ens en dona una 
primera idea. Conservada a Siena, és considerada 
una de les primeres obres que representa la pers-
pectiva visual. Si ens hi fi xem bé, observem que 

de la boca de l’àngel Gabriel surten unes paraules envers 
Maria que, em sorprèn encara ara, estan escrites al revés.

En tant que espectadors no comprenem el que hi diu, 
simplement perquè no en som els destinataris. Maria, en can-
vi, reacciona amb les mans al pit perquè, entre altres coses, 
ha entès el missatge. Les paraules troben el sentit de cara a 
l’interior del quadre, una manera inèdita de representar el 
gest de transmissió. Aquesta obra pionera de la representació 
de l’espai visual, no és també una de les primeres a plante-
jar-nos l’existència d’un espai sonor que fa possible que els 
personatges escoltin?

A partir d’aquest moment, moltes de les obres del 
Renaixement van i venen en el desenvolupament de la 

profunditat de camp, en millorar la relació dels personat-
ges amb l’espai que estan destinats a ocupar. Les sales del 
Renaixement i Barroc del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) són un testimoni perfecte d’aquesta transformació, 
la d’una superfície pintada que es convertirà en una fi nestra 
oberta al món. Amb la remodelació, cada secció està plena 
de contrastos que justifi quen l’evolució de la tècnica, també 
si ho mirem des d’una perspectiva sonora, ja que es tracta 
d’una evolució igualment visual, d’un despertar de l’oïda dels 
personatges i d’una empatia cap als elements sonors.

Dues de les obres que podem veure són claus per mar-
car el pas a la percepció del so dins de l’espai pictòric: la 
Mare de Déu de la Humilitat (1433-1435) de Fra Angelico i El 
minuet (1756) de Giandomenico Tiepolo. Als peus de la Mare 
de Déu de Fra Angelico hi ha dos àngels mirant amunt, un 
toca el llaüt i l’altre l’orgue. No hi ha profunditat de camp 
i les mirades de la Mare de Déu i l’infant es perden més 
enllà dels límits del quadre. Els personatges es troben en 

La remodelació del Renaixement i Barroc 
del Museu Nacional deixa en segon terme la 

cronologia i aposta pel discurs temàtic. Aquesta 
iniciativa convida a la comparació lliure, a una 

aproximació diferent cap a un període que 
capgira la narració de les representacions.

EL DESPERTAR DE L'OÏDA
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BARTOLOMÉ BERMEJO 
fa el ple al MNAC

El discurs general de la història de l’art sovint 
no és just amb els artistes i amb Bartolomé 
Bermejo no ho havia estat gens, fi ns fa 
poc. La nova exposició monogràfi ca que li 
dedica el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) ens descobreix per què el pintor 
era considerat un outsider de la seva època.

La mostra ha estat possible gràcies a la unió de forces 
entre el Museu del Prado i el MNAC i presenta un dels 
artistes més audaços i brillants del segle XV. Aquest 
petit però extraordinari homenatge, que compta amb 
una vintena de taules del pintor, va començar amb la 
col·laboració de l’historiador de l’art Joan Molina i 
durant la tardor passada es va estrenar a Madrid amb 
un sorprenent èxit de públic. Ara Bermejo desembarca 
al MNAC com un dels genis de la pintura europea.

De Bermejo sabem que va néixer a Còrdova i d’allí 
va voltar pels territoris de la Corona d’Aragó: València, 
Saragossa i els pobles dels voltants, per acabar a Barcelona. 
Un jueu convers que a cada indret va realitzar encàrrecs 
per a congregacions i grans personatges, en què provava 
la seva tècnica i mestratge amb un llenguatge visual, 
personal i virtuós. 

De tots aquests compromisos artístics, la Pietat Desplà 
és la que s’acabaria convertint en la seva obra cabdal. 
Encarregada l’any 1490 per l’ardiaca de Barcelona, Lluís 
Desplà, per decorar la seva capella privada, la Pietat és 
una escena on la mística devota es fon amb el dolor i 
l’opulència eclesiàstica, enmig d’un paisatge que desborda 
habilitat. Aquesta obra ha estat recentment restaurada i 
el projecte ha servit, també, per descobrir noves obres i 
atribuir-n’hi d’altres fi ns ara anònimes.

Bermejo tenia com a referents grans mestres d’una 
Europa que es trobava a mig camí entre el gòtic i el 
renaixement. Entre ells, els més grans exponents del 
gòtic fl amenc: Jan van Eyck i Rogier van der Weyden, 
que aleshores conquerien el continent amb el seu estil 
particular. L’espanyol els va intentar superar creant el seu 
llenguatge propi i personal i poblant de detalls i misteris les 
seves taules. El públic del Museu Nacional podrà delectar-
se jugant a descobrir els textos de les obres, o les peces 
d’orfebreria perfectament executades, o els dimonis que 
viatgen d’una escena a una altra. Escenes religioses que 
adquireixen un nou caràcter sota la mà d’aquest mestre. 
Després de l’estada a Barcelona, la mostra s’exposarà a 
la National Gallery de Londres.

MANEL GARCIA CLAVERO

Bartolomé Bermejo
Pietat Desplà
Oli sobre taula d’alber 
i pollancre, 1490. 
Catedral de Barcelona
© Catedral de Barcelona. 
Fotògraf: Guillem F-H
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Del 16 de febrer al 19 de maig
Bermejo. El geni rebel del segle xv
MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya10

l segle XXI parlem de l’imperi de la 
imatge, però l’art visual com a 
eina de persuasió s’utilitza des 
de temps immemorials. Així ho 
demostra el Museu de Lleida amb 
l’exposició Imatges per creure, que 
repassa el paper de la iconogra-

fi a en la confrontació entre catòlics i protestants a 
Europa i Barcelona entre els segles XVI i XVIII. El gros 
de l’exposició, que és una producció del Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA) i el centre lleida-
tà, el forneix el conjunt de gravats de la Col·lecció 
Gelonch Viladegut. 

El Museu de Lleida hi aporta elements de contrast 
que mostren el que no aconsegueix mostrar el gravat: 
escultures, pintures, orfebreria, arts decoratives, 
tèxtil i llibres. Es tracta d’una vintena d’obres del 
fons de l’equipament i sis objectes més cedits per la 
Biblioteca del Seminari, l’Arxiu Capitular de Lleida 
i l’Arxiu Diocesà de Lleida. L’exposició aborda el 
context històric, cultural i social de l’època barroca; 
un tema que el Museu de Lleida no ha tractat mai, 
tot i que una part important de la seva col·lecció 
és d’aquest període.

Imatges per creure permet emmarcar les peces 
en un context nacional i internacional, i entendre 
que l’art visual va ser un element més de la lluita 
ideològica relacionada amb la religió. El poder ecle-
siàstic se servia d’imatges per tal que els creients 
poguessin memoritzar el seu discurs sense necessitat 
de paraules, però mentre a Europa destacaven grans 
pintors com Rembrandt, Dürer o Bartoli, que feien 
gravats al voltant d’aquesta temàtica; a l’Espanya 
ultracatòlica això no hi arribava. L’Església advocava 
per la pietat, els sants, les marededeus i les estam-
petes. Com explica aquesta mostra del Museu de 
Lleida, cap imatge, mai, és innocent.

CAP IMATGE 
ÉS INNOCENT

MUSEU DE LLEIDA



1312

EL CAS DEL 
RETAULE DE 
GRANOLLERS: 
VENDRE’S UNA 
OBRA D’ART  
PER PAGAR  
UN HOSPITAL

 finals del segle XV, Granollers 
va encarregar un retaule 
gòtic a la família Vergós de 
Barcelona. Es tractava del 
retaule de sant Esteve, 

patró del municipi, que va lluir dins 
l’església fins el 1775. En aquesta data, 
les taules es van desar a la parròquia i 
es van substituir per un retaule barroc. 
El gòtic ja havia passat de moda.  

La història continua el 1914, quan 
comença la construcció del nou 
Hospital-Asil de Granollers, ciutat en 
ple creixement. És aleshores quan la 
Junta Constructora decideix vendre el 
retaule, que no estava exposat enlloc i 
que ajudaria a finançar la construcció 
del nou hospital, a més de fer possible 
algunes millores a l’església. 

En aquell moment, un altre òrgan, 
la Junta de Museus de Barcelona, 
volia evitar que les obres d’art de les 

parròquies catalanes fossin venudes a 
l’estranger o es malmetessin per falta 
de conservació, i van decidir comprar el 
retaule, que finalment va ser venut el 1917 
i que ara forma part de la col·lecció del 
Museu Nacional de Catalunya (MNAC).

El retaule torna a casa i el Museu de 
Granollers exposa deu de les tretze taules 
que es conserven al MNAC. La directora 
de l’equipament, Glòria Fusté, explica 
que l’exposició no només vol reivindicar 
aquesta obra d’art, sinó també explicar 
«què va passar a principis del segle XX 
perquè la ciutat decidís vendre-se-la». 

La venda d’una obra d’art a canvi 
de la construcció d’un hospital remet 
a la discussió entre museus i salut 
que està tenint lloc entre el MACBA i 
el CAP del Raval de Barcelona, però 
Fusté no busca aquest tipus de debat 
sinó que, retrospectivament, fa una 
lectura positiva de la venda. Per què? 

Perquè amb l’arribada de la Guerra Civil, 
l’església de Granollers va ser cremada 
i destruïda. Si la Junta de Museus no 
hagués comprat pocs anys abans el 
retaule, avui no existiria. Precisament 
per això, la mostra incideix en la 
importància d’explicar els canvis del 
municipi a principis del segle passat. 

Qui visiti el Museu de Granollers 
també podrà veure Afinitats, la mostra 
permanent sobre les col·leccions del 
museu, que són molt variades: contenen 
des de peces d’arqueologia fins a conjunts 
d’etnografia i numismàtica, passant per 
art contemporani. L’exposició ho uneix 
tot, organitzant-ho a través de temàtiques 
que ens expliquen com a humans, com 
ara el llenguatge, el conflicte, el sentit o 
el mite. A més, la sala temporal acull una 
mostra de fotografies d’Agustí Centelles 
organitzada per la Fundació Vila Casas, 
que també versa sobre la Guerra Civil.

CLÀUDIA RIUS

   
 M

U
SE

U
 D

E 
G

R
A

N
O

LL
ER

S 

Del 22 de març de 2019  
al 22 de març de 2020 

Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve
Museu de Granollers

Invenció del cos de sant Esteve
Taula del  retaule de sant Esteve 
de Granollers, 1495-1500
Pintura del taller dels Vergós 
© Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona 2019
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ls artistes targarins ja tenen el seu 
homenatge. L’Ajuntament de Tàrrega 
ha obert un espai expositiu dedicat 
als creadors que van fer vida a la 
ciutat entre els anys 1875 i 1965. A Cal 
Perelló, seu del Museu Comarcal de 
l’Urgell–Tàrrega, el públic pot veure 

la panoràmica d’aquests autors. Alguns són targarins 
d’origen i d’altres d’adopció, tot i que també s’hi han 
inclòs alguns autors forans que van contribuir a 
promoure l’art en el municipi. 

Es tracta d’un projecte llargament anhelat per 
la capital de l’Urgell i s’engloba dins d’una exposi-
ció permanent titulada Forjant un sistema artístic 
– Tàrrega (1875–1965). El projecte parteix d’una tesi 
doctoral d’Esther Solé Martí (Universitat de Lleida), 
també comissària de la mostra, que reuneix obres de 
24 artistes en les disciplines de pintura, escultura i 
fotografia. A més a més, s’hi pot veure documentació 
original de l’època com retalls de premsa, cartells, 
catàlegs, fulletons, fotografies. Aquest patrimoni 
documental testimonia com el públic i la crítica van 
percebre les obres en el moment de la seva creació.

La col·lecció que integra la sala concentra més de 
mig centenar de peces de pintura, dibuix i escultura 
d’Antoni Alsina Amils, Josep Balcells, Evarist Basiana 
i Antoni Boleda, entre d’altres. Quant a fotografia, 
es representen les aportacions de sis artistes, amb 
noms com Jaume Calafell, Miquel Martí Florensa 
o Palmira Puig-Giró. De fet, l’obra de la fotògrafa 
Puig-Giró, exiliada al Brasil l’any 1937, s’ha redesco-
bert arran d’una exposició recent a Barcelona. Ara, 
la capital de l’Urgell aprofita per reivindicar la seva 
figura i recupera en aquesta mostra permanent tres 
dels seus treballs.

LA MÀXIMA 
ESPLENDOR DE 
L’ART TARGARÍ

MUSEU COMARCAL DE L'URGELL-TÀRREGA

Exposició permanent
Forjant un sistema artístic. Tàrrega 1875-1965
Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega

MNAC | Retrat de Leandro de 
San Germán Malet (1885-90), 
d'Agapit Vallmitjana i Barbany

MUSEU DEL MODERNISME 
Pietat (1915), de Venanci 
Vallmitjana i Barbany

MUSEU VÍCTOR BALAGUER
La bellesa dominant la força, (1886), 
de Venanci Vallmitjana i Barbany

MUSEU DE MATARÓ
El Banquer Evarist Arnús (1890), 
de Venanci Vallmitjana i Barbany

MUSEU MARÈS BARCELONA
Crist jacent (1872), d'Agapit 
Vallmitjana i Barbany

MUSEU DE LA GARROTXA
Bou, (segona meitat del segle xix)
de Venanci Vallmitjana i Barbany 
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A Enguany se celebra l’Any Vallmitjana, que vol reivindicar l’obra de l’escultor Venanci Vallmitjana 

(1830-1919), del qual aquest 2019 es compleix el centenari de la mort, i del seu germà Agapit 
(1832-1905), considerats els renovadors de l’escultura catalana i mestres de diverses generacions 
d’escultors entre el romanticisme i el modernisme. Us presentem aquí algunes obres destacades 
de la Ruta Vallmitjana, que trobareu completa al web del centenari: www.anyvallmitjana.com

Exposat juntament amb els bustos 
de Camil·la Fabra (1890) i Manuel 
de Bofarull (1861), es tracta d’un 
dels retrats més refinats d’Agapit 
Vallmitjana Barbany, en el qual 
el realisme s’acompanya d’un 
virtuosisme tècnic excepcional. 

L’obra de temàtica religiosa, en totes 
les seves modalitats, té un paper 
ben destacat dins de la producció 
Vallmitjana. Un exemple brillant és 
aquesta Pietat, en la qual es combinen 
un gran coneixement de l’anatomia 
humana en el cos nu de Crist, i un 
extraordinari domini de la volumetria 
en els plecs del cos de Maria.

Es tracta d’una escultura de caràcter 
al·legòric, on la imatge de la bellesa, 
tranquil·la i serena, sotmet la força, 
representada per un lleó amansit. 
L’obra fou un encàrrec del noble Lord 
Stadley de Manchester, però el seu èxit 
portà l’escultor a realitzar-ne diverses 
versions en diversos materials i mides.

Evarist Arnús i de Ferrer (Barcelona, 
1820-1890) fou un dels financers 
més pròspers de la Febre d’Or, 
i així fou representat en aquest 
formidable retrat de Venanci 
Vallmitjana, en el qual el gest 
relaxat i realista del banquer no 
resta dignitat a la seva imatge.

Es tracta de l’obra mestra d’Agapit 
Vallmitjana Barbany, culminació de 
la seva carrera i punt de partida del 
seu èxit en l'àmbit peninsular i, fins 
i tot, internacional. La seva versió en 
marbre fou premiada a les exposicions 
de Belles Arts de Viena (1873) i de 
Madrid (1876), on actualment es pot 
veure exhibida al Museo del Prado. 

L’escultura animalística és una faceta 
tant prolífica com desconeguda dins 
de l’obra de Venanci Vallmitjana, 
el qual prestà una gran atenció al 
naturalisme d’aquestes escultures 
de terracota, on prima l’atenció 
als detalls i les expressions. 
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UNA C ANÇÓ QUE 
NOMÉS SONI 
DINS L A MENT

De vegades veiem una imatge i cantussegem 
una melodia, i de vegades sentim un so i 
pensem en una imatge. Hi ha una relació 
complexa entre veure-hi i sentir-hi, i se 
n’aprofita Christian Marclay, un dels artistes 
vius més importants del moment. Després 
de consolidar la seva reputació a la Biennal 

de Venècia de l’any 2011 amb l’obra The Clock, Marclay arriba 
al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) amb una 
exposició aparentment visual i gairebé muda. I la música? 
Al nostre cap.

Diuen de Marclay que fa sound collages: agafa sons i els 
barreja. I ho fa, sí, però partint de material visual. El museu 
de Barcelona acull una mostra de gairebé cent peces de 
l'artista, de diversos formats, però només una d’aquestes té 
so: la primera. Es tracta de Video Quartet (2002), una obra 
que agrupa quatre pantalles on es reprodueixen talls breus 
de pel·lícules perfectament encavalcats perquè formin 
una cançó.

Video Quartet és l’obra exposada a Barcelona que més ens 
acosta a la famosa The Clock, que va merèixer el Lleó d’Or 
de la Biennal de Venècia l’any 2011. Les dues s’assemblen, ja 
que són exercicis minuciosos de composició: estan muntats a 
partir de tallar i unir escenes televisives i cinematogràfiques. 
No és casual, doncs, que l’exposició del MACBA es tituli 
Composicions. Malgrat que la resta d’obres no tinguin 
música. «Escolto tot el que trobo», diu Marclay, «deixo 
que el material em digui què he de fer». És així com, 
per exemple, a Barcelona trobem bones mostres de les 
seves creacions fetes a partir d’onomatopeies. L’artista ha 
treballat molt al voltant d’aquestes formes lingüístiques, 
perquè sap que en un món travessat per la cultura visual 
—dels logotips dels productes fins als còmics— estem 
rodejats d’imatges a les quals associem un so; i que poden 
crear melodies dins del nostre cap.

«Les meves obres passen per la ment», resumeix el 
suís-americà. Així ho fa també la instal·lació interactiva 
Chalkboard (2010), una pissarra enorme amb pentagrames 
que convida el públic a escriure una partitura que després 
serà interpretada per músics en una sèrie de concerts 
organitzats durant l’exposició. Però aquests músics, quan 
vagin al MACBA, potser no trobaran cap anotació clàssica 
per interpretar: el públic pot escriure qualsevol cosa, i 
qualsevol marca ha d’implicar un so per a qui entomi el 
repte d’interpretar-lo. Qui s’atreveix a cantar?

CLÀUDIA RIUS

Fragment de l'obra de Christian 
Marclay exposada al MACBA 
Actions: Plish, Plip! Plap!!! Plop...
(No. 2) 2013. Fundación Helga de 
Alvear, Madrid/Cáceres, España

Del 12 d'abril al 24 de setembre 
Christian Marclay. Composicions 
MACBA  
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Lligar l’art i la comunitat 
educativa pot ser un binomi 
explosiu i això és el que 
fa el Bòlit a les mostres 
Benvinguts a la plaça! i 
Plantar maduixes. Menuts i 
artistes són els protagonistes 
d’aquestes exposicions 
que reflexionen sobre 
l’espai públic i les relacions 
personals amb l’entorn.

L'art contemporani pren protagonisme durant 
el Dia i la Nit dels Museus. Destaquem centres 
de Catalunya que hi dediquen exposicions:

Bòlit de Girona

Qui no hagi tingut mai 
l’oportunitat de viatjar 
al Brasil i de visitar els 
emblemàtics edificis del 
Museu de São Paulo o 
del Centre Cultural SESC 
Pompéia, ara pot atansar-s’hi 
a través de l’exposició que 
la Fundació Miró dedica a la 
dona que els va fer realitat, 
l’arquitecta Lina Bo Bardi.Fu

nd
ac

ió
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Fa 25 anys que La Capella 
es va convertir en un 
centre dedicat a la creació 
emergent. Per celebrar-
ho, l’espai presenta la 
mostra Les escenes. 25 anys 
després, que es desenvolupa 
gradualment a través de 
sis fases en les quals van 
apareixent i desapareixent 
obres d’art contemporani.

La Capella  
de Barcelona

L’exposició La xarxa al 
bosc ofereix un recorregut 
per més de tres dècades 
d’experimentació poètica 
a Europa i Amèrica 
seguint l’estela de Brossa. 
Durant la Nit dels Museus, 
la Fundació també farà 
sonar Joan Brossa a partir 
de Nocturn encontres, 
un dels seus poemes 
escènics més coneguts.Fu
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Artistes de diverses disciplines 
i alumnes d’instituts de 
Barcelona conformen la 
mostra Aquí tenim un espai 
per pensar de la Fabra i 
Coats. Coincideix amb 
Recorda el foc d’agost, una 
exposició que reuneix tots 
els treballs finalistes del 
programa d’art emergent 
Sant Andreu Contemporani.

Fabra i Coats 
de Barcelona Què us ve el cap quan parlem 

de «refugi»? Enguany, el 
programa Art i Escola de 
l’ACVic ha treballat amb 
alumnes per investigar des 
de diferents perspectives —
valors, tecnologia, llengües, 
música— el concepte de 
refugi. Ara en mostra els 
resultats i les conclusions 
en una exposició.AC

Vi
c

La mostra Eugenio Ampudia. I 
tu què has fet per l’art? utilitza 
el llenguatge de la publicitat i 
dels mitjans de comunicació 
per crear obres amb una 
ironia molt subtil, inesperada 
i, sovint, absurda. Al seu 
costat, la nova exposició de 
Lluís Hortalà qüestiona l’art
com a tecnologia de poder.

Tecla Sala  
de l’Hospitalet 
de Llobregat

Les obres de la Col·lecció 
Bassat formen un dels 
fons més representatius 
de l’art català de la segona 
meitat del segle xx i es 
poden veure durant el 
Dia dels Museus, així 
com la mostra Ah, l’art? 
Ah, l’art! de Can Palauet, 
que tracta sobre com ens 
relacionem amb l’art els 
que no en som experts.

M|A|C Mataró
A la Fundació Tàpies, 
Albert Serra exposa 
Roi Soleil, la germana 
bastarda de la pel·lícula 
La mort de Lluís XIV (2016). 
Coincideix amb Certeses 
sentides, l’exposició 
al voltant d’obres que 
Tàpies va fer sobre el 
material que utilitzava 
per cobrir i protegir 
el terra de l’estudi.Fu
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GUINOVART, 
l’únic compromís possible

Una efemèride pot acabar 
de moltes maneres, i l’Any 
Guinovart se’n va per la 
porta gran. La Fundació Vila 
Casas exposa una mostra 

imperdible, La realitat transformada, que 
reafirma que l’artista encara pot parlar 
de tu a tu amb el nostre temps.

L’Any Guinovart va començar el 
desembre del 2017 i, arribat el 2019, 
encara dura fins al punt que els seus 
impulsors han hagut de posar-hi fre. 
Després de vint exposicions i moltes 
activitats més, Maria Guinovart, filla 
de l’artista i presidenta de la Fundació 
Espai Guinovart, i Àlex Susanna, 
comissari de l’Any, tanquen aquest 
període de reconeixement del pintor 
amb una selecció exquisida d’obres 
que s’exposen a la Fundació Vila Casas.

«Tot el que s’ha estat coent durant 
l’Any Guinovart desemboca aquí», 
resumeix Susanna, que creu que aquesta 

mostra podria veure’s «en qualsevol 
dels museus més importants del món». 
L’exposició La realitat transformada, 
comissariada per Llucià Homs, aporta 
noves mirades sobre el discurs plàstic 
del pintor i aprofundeix en el fet que, 
dotze anys després de la seva mort, 
l’obra de Guino segueix connectant 
amb les noves generacions.

I no són paraules buides. L’exposició 
de la Vila Casas compta amb peces 
que podrien aparèixer avui en dia en 
qualsevol galeria d’art contemporani, 
com les instal·lacions Laberint (2001) 
i Passarel·la Bagdad (1997). L’artista i 
la Fundació ens sorprenen amb una 
exposició excel·lent on predominen 
les obres en gran format. El pintor 
brilla com un artista total, que pot 
fer pintura figurativa i instal·lacions, 
temes locals i universals, crítica social 
i investigació de materials, i fer gaudir 
el visitant com un nen petit.

 «Aquesta exposició està absolutament 
pensada, no hi ha cap peça que no tingui 
una història darrere», explica Maria 
Guinovart. El comissari Llucià Homs 
deixa clar que no es poden entendre 
l’art ni català ni espanyol sense aquest 
pintor, i lamenta que «els artistes que 
van morir durant els anys de la crisi no 
s’han apuntalat, perquè tocava salvar els 
equipaments i es va deixar orfe el cànon 
de l’art català».

Art català com la pintura matèrica 
que Guinovart fa d’Agramunt, el poble 
on va anar a viure durant la Guerra 
Civil i que tant el va marcar, fins al 
punt que és una referència constant 
en la seva obra. Com deia l’artista, 
«el compromís, l’únic compromís 
possible, és tenir consciència del 
món que ens envolta, exercir la crítica 
constant i aprofundir essencialment 
en el llenguatge: això farà possible la 
intemporalitat».
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S Era. 2004 de Josep 
Guinovart.Tècnica mixta 
sobre fusta. 50 x 50 cm

Del 24 de gener al 19 de maig 
Josep Guinovart. La realitat transformada 
Fundació Vila Casas 18
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l Museu d’Art de Girona recupera, gràcies a la 
Fundación Juan March, l’obra de Juan Batlle 
Planas amb una exposició titulada El gabinet 
surrealista. És la primera vegada que s’exposa 
una antologia de l’artista en terres catalanes.

Juan Batlle Planas (1911–1966) fou un artista, 
poeta, escriptor, il·lustrador i col·leccionista 

català. Torroellenc de naixement, emigrà el 1913 —tenia 
només tres anys— amb la família a Buenos Aires, on residí 
fins a morir-s’hi el 1966. Tot i les arrels catalanes, ràpida-
ment s’assimilà a la vida de voseo, mate amargo i guaraní i 
s’integrà dins del mapa cultural i artístic sud-americà, essent 
una figura clau del moviment d’avantguarda argentina dels 
anys trenta.

Mogut per les teories psicoanalítiques, Juan Batlle pujà 
al carro del surrealisme i dotà la seva obra de formes que, 
a mig camí entre la figuració i l’abstracció, encarnaven 
mons onírics. El món del paper (dibuixos, collages, estu-
dis preparatoris, esbossos, etc.) i les obres de petit format 
constitueixen el corpus exposat que, talment fos música de 
cambra, proposa un viatge íntim i personal per l’inconscient 
—que mai descansa— de l’artista.

De fet, la seva producció, que es presenta com una cos-
movisió, i es construeix sobre un surrealisme agradable servit 
amb guants de seda, i el seu art, dotat d’un lirisme refinat 
de bastiments senzills malgrat l’aura d’intel·lectualisme que 
l’envolta, s’estiren al divan per parlar-se i, en els camins de la 
soledat, desordenar l’ordre establert. Per això, el símbol, el 
joc i l’esquematisme es converteixen en la tríada que, com 
un crucifix, regeix la seva obra.

Juan Batlle Planas anà a la conquesta de la realitat real 
situada fora dels límits de la lògica. La raó per llançar-se, 
amb la convicció dels qui creuen que l’art no és la resposta 
sinó sempre la pregunta a una estètica de la contradicció i 
del desafiament. Amb tot, apostà per un surrealisme exis-
tencialista, d’essència híbrida i jocs interpretatius que, en 
el fons, responien a una actitud de vida.

Juan Batlle Planas va marxar i mai va tornar. Ara, però, 
ho fa la seva obra, que, després de molts anys, torna a casa 
emparada pel marc de la justícia poètica. Al final, sembla 
que ha aconseguit matar el pare.

EL SURREALISME 
DE JUAN BATLLE 

PLANAS, CHE!
CARLOTA MARZO

Del 14 de febrer al 26 de maig
Juan Batlle Planas: el gabinet surrealista 
Museu d'Art de Girona20
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Juan Batlle Planas, Sense títol, 1944
Col·lecció particular © Juan Molina y Vedia

l Museu de Montserrat acull una doble 
proposta de l’artista Jaume Plensa: 
una obra a l’atri de la Basílica i una 
exposició. Plensa, que per damunt 
de tot es considera escultor, és un 
dels artistes catalans més reconeguts 
del moment i ha tingut una gran re-

percussió internacional. Les seves obres s’adrecen 
a la condició mateixa de l’ésser: la seva essència 
física i espiritual, la consciència de si mateix i del 
passat, els seus codis morals i dogmes, i la seva 
relació amb la natura. 

L’escultura al mig de l’atri de la Basílica de Mont-
serrat mostra un cap realitzat amb fil d’acer inoxi-
dable, transparent però visible, dins d'aquest interès 
de l'escultor pel cos i l'ànima. El retrat adopta una 
actitud en què el particular i l'universal dialoguen 
de manera paradoxal, i al mateix temps fluidament 
i entenedora. L’opacitat i la transparència canvien 
segons la distància i la proximitat de la mirada. 
«La pell és la frontera final entre el nostre cos i el 
buit, una petita i fina línia. M'interessa el cos com a 
lloc. Fins i tot quan no treballo la figura, el cos està 
present per la seva absència. Cerco, com buscava 
José Ángel Valente, l'ànima. El concepte d’ànima 
que també intentava capturar Shakespeare», afirma 
Jaume Plensa. 

Pel que fa a l’exposició d’obra gràfica sobre pa-
per que es podrà visitar fins el mes de novembre al 
Museu de Montserrat, Jaume Plensa mostrarà una 
selecció d’obres que parlen de l’ésser humà: torsos, 
rostres, figures, cossos fets de lletres, de notes mu-
sicals... Difícilment s’hi trobaran, però, mostres de 
cap identitat particular, ja que l’artista busca, crea i 
reivindica personatges anònims que permeten que 
les seves escultures siguin universals.

DOBLET DE 
JAUME PLENSA 
A MONTSERRAT

MUSEU DE MONTSERRAT

Del 10 de maig al 3 de novembre
Jaume Plensa. Obra gràfica
Espai d'art Pere Pruna del 
Museu de Montserrat
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CHRISTIAN MARCLAY.
COMPOSICIONS

EXPOSICIÓ
DEL 12 D’ABRIL
AL 24 DE SETEMBRE
DE 2019
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ARLEQUÍ: 
del quadre al carrer

l Museu Picasso celebra el centenari de la 
donació de l’Arlequí, la primera obra que 
l’artista va entregar a la ciutat. El 1917, Pablo 
Picasso feia estada a Barcelona, seguint els 
ballets russos de Serguei Diàguilev pel món. 
Al Gran Teatre del Liceu es va representar 
Parade, el ballet coreografi at per Léonide 

Massine, amb música d’Erik Satie a partir d’un poema de 
Jean Cocteau, i decorats i vestuari dissenyats per Picasso. 
Arlequí mostra un dels personatges prototípics de la Commedia 
dell’arte, nascut al segle XVI, i que amb el seu característic 
vestit de rombes multicolors va passar dels carrers i les places 
a les pàgines de Goldoni i Molière, i va arribar al món del 
circ i el teatre del segle XX. Picasso va pintar el quadre en una 
època en què combinava el cubisme amb el neoclassicisme, 
i en realitat es tracta d’un retrat del ballarí i coreògraf Léonide 
Massine, alma mater dels ballets russos i de Parade. Durant 
un parell d’anys, aquesta obra va estar en un domicili 
particular de Barcelona, i va ser el pintor i crític d’art Miquel 
Utrillo qui va impulsar una col·lecta popular per tal d’adquirir 
una obra de Picasso i dipositar-la al fons del futur museu 

d’art modern de Barcelona. Utrillo triaria l’Arlequí, i el 1919 
suposaria el naixement «ofi cial» de la relació entre Picasso 
i la ciutat, i la llavor del futur Museu Picasso. 

Els actes al voltant d’aquesta efemèride són de caràcter 
acadèmic, museístic i de ciutat. El Museu Picasso ha editat una 
publicació al voltant del quadre, a mig camí entre el facsímil 
i l’homenatge al petit catàleg original, que descriu la història 
del personatge protagonista del quadre, Leónide Massine. 
El 18 de maig, Dia dels Museus, l’Arlequí sortirà del quadre 
i es passejarà per les sales del museu del carrer Montcada, 
i el diumenge 19 tindrà lloc una gran festa a la plaça Jaume 
Sabartés. Les actuacions de circ i dansa, comissariades per 
Vicent Llorca (director de la revista Zirkòlika), seran a càrrec 
de Circ Xic (Ton Muntané i Dani Tomás), Dídac Cano al diàbolo, 
Kari Panska com a Colombina amb hula hop, la companyia 
Colegone amb una marioneta de mida humana, la dansa 
vertical d’Aurora Caja i un grup de ballarines russes amb 
tutús de Shansa. El diumenge 19, a la plaça Jaume Sabartés 
hi haurà tallers per a tots els públics de pintura efímera, 
realitzats per Anna Tamayo, i un espectacle on actuaran tots 
els artistes que hauran passat pel museu els dies anteriors. 

ORIOL PUIG TAULÉ

   
 M

U
SE

U
 P

IC
A

SS
O

22

Pablo Picasso, Arlequí 
[Léonide Massine]
Barcelona, 1917. Museu Picasso, 
Barcelona. Fotografi a, Gasull 
Fotografi a © Successió Pablo 
Picasso, VEGAP, Madrid 2019
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El referèndum de l'1 d'octubre és un esdeve-
niment únic en la història de Catalunya. La 
resistència davant les càrregues policials va 
ser èpica, però la commoció dels cops va 
ser humiliant. Ens hem de remuntar a grans 
derrotes del passat per trobar moments 
equiparables. 

Ara el Museu de la Garrotxa ha fet un exercici de 
relectura de La càrrega de Ramon Casas, un dels tresors 
de la seva col·lecció, que representa la repressió violen-
ta de la Guàrdia Civil contra els obrers que protestaven 
l'any 1902 per la precarietat laboral i els horaris abusius. 
Aleshores, d'aquella manifestació obrera, que va causar 
morts i ferits, també se'n va parlar a Europa, com ara de 
l'1-O. Casas havia pintat La càrrega tres anys abans, però 
després d'aquells fets tan brutals, va modificar l'obra i 
la va titular Barcelona 1902. 

L’exposició La càrrega o la violència de l’Estat contra el 
poble, comissariada per Enric Calpena i Joan Carreras, situ-
ada a la planta baixa del Museu de la Garrotxa, analitza 
l'obra de Casas i la situa en el context històric i l'impacte 
que va tenir. Tot seguit se'ns mostren imatges de càrregues 
policials més recents, les dels Mossos d'Esquadra el 15-M 

a plaça Catalunya i les de la Policia Nacional als col·legis 
electorals l'1 d'octubre i també una col·lecció d'uniformes 
d'unitats antiavalots de diferents països del món. La càr-
rega ja és part de la quotidianitat democràtca i no es qües-
tiona tant el seu ús com la mesura o la proporcionalitat, . 
per dir-ho amb els termes de l'exministre Zoido.

Al Museu de la Garrotxa ens adonem que la represen-
tació que quedarà fixada en la nostra retina d'aquestes 
càrregues, sobretot la del referèndum, ja no serà pictò-
rica o artística sinó audiovisual i col·lectiva. El registre 
de l'1-O es va retransmetre en directe, simultàniament 
des de llocs diferents, i amb l'absoluta aquiescència dels 
mateixos policies, a qui ja anava bé que la seva heroïcitat 
fos enregistrada i donés la volta al món, convençuts com 
estaven d'actuar amb proporcionalitat. 

A diferència de les càrregues de 1902, el dia 1 d'octu-
bre afortunadament no va morir ningú, fet que refrenda, 
als ulls de l'Estat, la proporcionalitat de la seva policia. 
Però això és una aberració conceptual. La càrrega de 
Casas ens il·lumina amb la seva força pictòrica i ens 
fa obrir els ulls més que tots els documentals de l'1-O: 
davant d'una violència armada contra persones indefen-
ses, no hi ha proporcionalitat que valgui. 

PROPORCIONALITAT

M
U

SE
U

 D
E 

LA
 G

A
R

R
O

TX
A

BERNAT PUIGTOBELLA

 La Càrrega de Ramon Casas © Dani Rovira 

Del 23 de març al 18 d'agost
La càrrega o la violència de l’Estat  
contra el poble
Museu de la Garrotxa
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23.03.2019 · 23.06.2019
Gent del segle xx d’August Sander 
La Virreina

Gent del segle xx és la magna sèrie de l’alemany 
August Sander, gran fotògraf europeu del segle 
xx. Durant més de 50 anys, l’artista va retratar 
compatriotes de tota mena, per tal de crear un 
mosaic de la societat alemanya del seu temps. Ho va 
fer amb un mètode analític classificant tots els retrats 
en set categories: el pagès, la dona, els artesans, les 
classes i les professions, la gran ciutat, els artistes i les 
darreres persones. Dels 1.461 retrats que componen 
la col·lecció completa, l’exposició de La Virreina n’ha 
triat dos centenars, on s’aprecia una composició 
clàssica, l’alta qualitat tècnica i l’excel·lent il·luminació.

28.03.2019 · 09.06.2019
On Abortion de Laia Abril
Foto Colectania 

On Abortion és un projecte en què l’artista audiovisual Laia 
Abril combina la fotografia amb tot un seguit d’elements 
que configuren una gran fotoinstal·lació. Es tracta del primer 
capítol d’un projecte més ampli  — la trilogia A Hystory of 
Misogyny— en què l’artista documenta el fenomen de la 
misogínia. Laia Abril ha treballat amb una cinquantena de 
casos d’avortament. Ha recollit testimonis personals de 
dones víctimes de metges, infermeres perseguides per la seva 
vinculació a la pràctica de l’avortament i també productes 
abortius i materials quirúrgics. Una mirada profunda sobre un 
fenomen que mata cada any més de cinquanta mil dones.

08.03.2019 · 30.06.2019
Cualladó essencial 
La Pedrera

Aquesta mostra presenta una veritable antologia 
de l’obra de Gabriel Cualladó, referent per a tota 
la generació de la segona meitat del segle xx. 
Reconegut per la seva senzillesa i gran humanitat 
i també per la força poètica i el misteri de les 
seves imatges, Cualladó va treballar sempre 
com a amateur i va rebre el Premio Nacional de 
Fotografía el 1994. Als inicis fotografiava la família 
i, a poc a poc, va ampliar el camp d’interès cap 
a temes quotidians i, molt especialment, el món 
dels nens, sense grandiloqüències. Allunyat de 
la fotografia pictorialista, el seu estil entronca 
amb el nou documentalisme europeu.

27.04.2019 · 26.05.2019
World Press Photo
CCCB

Barcelona torna a ser una de les primeres ciutats del 
món que ensenya els guanyadors del World Press 
Photo, el prestigiós premi de fotoperiodisme. Enguany 
s’hi han presentat més de 4.723 fotògrafs de 125 
països i més de 73.000 imatges. D’aquesta quantitat 
ingent, el jurat ha premiat 42 fotògrafs i un total de 
313 imatges, la meitat de les quals, aproximadament, 
s’exposen al CCCB. Aquesta mostra, que se centra en 
temes socials i en què la immigració té una presència 
forta, es podrà veure a 100 ciutats d’arreu del món, 
i arribarà a més de 4 milions d’espectadors. 
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August Sander, Noia en una caravana de fira, 1926-1932  
© Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur 
August Sander Archiv, Colònia; VEGAP, Madrid, 2019

Kit de instrumentos ilegal © Laia Abril

Gabriel Cualladó. La meva mare. Massanassa, València, 1974 
© Hereus de Gabriel Cualladó

Crying Girl on the Border (Nena plorant a la frontera) © John Moore, Getty Images

20.02.2019 · 19.05.2019
Berenice Abbott. Retrats de la modernitat
Fundació MAPFRE

L’exposició de Berenice Abbott ens apropa a l’obra i a la vida d’aquesta 
fotògrafa americana. El 1918 Abott arriba a Nova York, on entra en 
contacte amb creadors com Marcel Duchamp i Man Ray que li marcaran 
el destí professional. Més tard, instal·lada a París, conviu amb dadaistes i 
surrealistes. L’exposició comença amb una llarga sèrie de retrats d’artistes 
i intel·lectuals i segueix amb la fotografia urbana de Nova York, amb 
què desenvolupa la vocació documentalista. També s’hi exhibeix la 
seva fotografia científica, gran especialitat d’Abbott, que va fotografiar 
experiments de física per il·lustrar llibres i materials pedagògics diversos.
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02.02.2019 · 19.05.2019
Miradas paralelas | Palau Solterra

La Vila Casas exposa al Palau Solterra de Torroella de 
Montgrí quatre mostres fotogràfiques molt diferents 
entre si, però totes d’una bellesa impagable. Miradas 
paralelas. Irán-España ocupa el primer pis de l’edifici i 
fa dialogar sis fotògrafes iranianes i sis d’espanyoles. La 
química és recíproca i les imatges, disposades per parelles, 
conversen mentre provoquen un sentit discursiu genuí, 
evocador i poètic. El conjunt se’ns presenta com una peça 
única però integra un seguit de diferències essencials, 
culturals i estètiques que aporten una riquesa singular a la 
mostra comissariada per Zara Fernández i Santiago Olmo. 

El Born dedica una mostra al col·lectiu SE-GRÀ (Serveis 
Gràfics), format per Carles Feliu, Ramon Morral i Joan 
Vilardebò. SE-GRÀ va crear imatges sobre aquells que 
consideraven el carrer com un lloc on fer-se visibles per 
exigir la participació en la construcció de la nova ciutat 
democràtica, en el context dels debats per la Constitució 
del 78 i de les eleccions als primers ajuntaments democràtics 
després de la dictadura. La pràctica fotogràfica del 
col·lectiu SE-GRÀ s’emmarca en el context d’iniciatives 
autoorganitzades que van impulsar el desenvolupament 
d’una cultura fotogràfica amb un clar compromís polític.

16.05.2019 · 15.09.2019
La democràcia al carrer | Born CCM

Berenice Abbott. Autoretrat – Distorsió, cap al 1930
Courtesy Howard Greenberg Gallery © Getty Images/Berenice Abbott
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VALENTÍ  FARGNOLI
Defensar la memòria gironina

Molt abans que les oficines i patronats de 
turisme, comencessin a reivindicar la 
Costa Brava i les comarques gironines 
com un temple sagrat on conviuen 
natura i patrimoni, el fotògraf d’origen 
italià Valentí Fargnoli (1885-1944) es 
va dedicar durant la primera meitat 

del segle XX a immortalitzar els paisatges més emblemàtics 
de la demarcació.

La ciutat de Girona li dedica ara tres exposicions, coincidint 
amb el 75è aniversari de la seva mort. Una de les mostres, 
El paisatge revelat, es podrà veure a la Casa de Cultura de la 
Diputació de Girona, i l’altra, L’art en la fotografia, al Museu 
d’Història de la ciutat. Finalment, el Museu d’Història dels 
Jueus li dedica l’exposició Pedres amb nom.

Durant molts anys, Girona va tenir el privilegi de comptar 
amb un personatge enamorat de la seva terra. Un defensor 
del patrimoni i dels orígens. Valentí Fargnoli va deixar un 
valor documental inqüestionable, en què el testimoni de veïns 
i treballadors i la forma de viure en pobles, camps i ciutats 
va quedar imprès en negatius que encara avui reverberen 
en la història i la memòria col·lectiva. 

Fargnoli no tenia estudi propi. Va ser un fotògraf ambulant 
que treballava per encàrrecs, generalment de caràcter privat. 

Agafava la seva càmera fotogràfica plegable i recorria indrets 
de la província: Palamós, l’Estartit, Pals, Banyoles Camprodon 
o Besalú, sempre deixant constància de la seva riquesa 
paisatgística i territorial. Amb el seu caràcter itinerant i 
dinàmic, Fargnoli va finançar la seva carrera amb la venda 
de postals, que servirien avui per promocionar la marca 
Costa Brava en qualsevol botigueta arran de mar. També 
retrats de persones i escenes que fan visible el treball de 
camp, i que serveixen per documentar, cent anys després, 
les formes de vida dels gironins. La fotografia de Fargnoli és 
honesta, gràcies al convenciment que la riquesa del territori 
gironí pagava la pena i que, en gran mesura, la millor manera 
d’immortalitzar-la era mostrant-la tal com era. 

El catalanisme de Fargnoli era tan explícit com el seu 
enamorament per Girona. Era un home compromès, tenaç, 
autoexigent i amb un caràcter, professionalment parlant, 
irreductible. Fargnoli no va ser un patriota; senzillament 
estimava casa seva. No hi ha pedanteria en la seva manera 
d’observar i captar la imatge. Si visiteu Girona, aneu a veure 
aquestes tres mostres complementaries: compartiu amb el 
mestre Valentí la devoció per les terres gironines.

AGUS IZQUIERDO
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S Valentí Fargnoli, Dones i nenes 
fent la bugada en un safareig 
públic, Torroella de Montgrí, 
1911-1915. Fons i Col·lecció 
Emili Massanas i Burcet. 
INSPAI, Centre de la Imatge 
de la Diputació de Girona

Del 2 d'abril al 25 de maig 
Valentí Fargnoli. El paisatge revelat 
Casa de la Cultura de Girona28

Del 19 d'abril al 19 de novembre
Valentí Fargnoli. L'art en la fotografia
Museu d'Història de Girona

Del 30 d'abril al 15 de setembre
Pedres amb nom
Museu d’història dels Jueus
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EL S MUSEUS 
ESTAN DE 
MODA

ualsevol millennial necessitaria Google 
per entendre la diferència entre prêt-
à-porter i alta costura, però no fa ni 
cent anys això era lèxic juvenil diari. 
En tres generacions hem passat del 
sargir a les influencers, els outfits i els 
«avui en dia cadascú va com vol» de la 
gent gran. Però aquesta quotidianitat 
és més important del que sembla. Ho 

demostra el kit de supervivència: fils, agulles i botons que 
les àvies conserven en un calaix. Un univers en el qual la 
joventut en general prefereix no posar-se. En el cas del 
comissari de l’exposició Moda i modistes al Museu d’Història 
de Catalunya, Josep Casamartina, les seves tietes tenien una 
merceria, que ell ha guardat per a l’exposició: «Era el punt 
de trobada de l’ofici: tant les d’alta costura com les modistes 
més precàries havien de comprar fils al mateix lloc». Les 
merceries encara existeixen però que n’hi hagi una en un 
museu és significatiu: la moda ha canviat i necessitem museus 
que ens ho recordin.

Moda i modistes és un espai perquè la gent gran pugui 
tornar a veure vestits d’aquells que ara ja no es fan i perquè la 
gent jove descobreixi el món de les modistes: mans i agulles 
que han fet miracles. La principal inserció de les dones al 
món laboral al s. xx: de petites empresàries a explotades 

que van vindicar la seva figura dins d’un ofici fins aleshores 
d’homes. Seguir patrons i posar fil a l’agulla va relligar una 
època que pot quedar reduïda en un vestit, però entre punt 
i punt hi ha rivalitats entre sastres i modistes, confidències 
dins dels tallers i hores cosint en nocturna solitud. 

Explicar la moda és explicar una societat. Mataró va 
ser clau en la indústria del teixit i del punt, i a Can Marfà 
conserven maquinària i una reserva de col·leccions tèxtils. 
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
investiga i conserva el patrimoni tèxtil. El Museu del 
Disseny té un fons de teixits, una col·lecció de fotografies, 
i ara presenta les obres guanyadores dels Premis MODA-
FAD dins de la mostra El millor disseny de l’any. Al Museu 
Virtual de la Moda es veuen les peces per internet. Tots 
expliquen qui hi ha darrere la roba i qui se la posa, que 
és, en realitat, la moda com a retrat de les èpoques i les 
seves diferències: com s’ha passat de vestir per demostrar 
classe social a vestir com a expressió de l’estil propi, 
o com hem deixat enrere el mudar-se un diumenge i 
tendències vàries.

Tot canvia, però en això de la moda ja se sap: tot torna, 
i sort dels museus que ho corroboren. Ara, però, l’ofici de 
modista s’ha reduït molt i, tal com diuen les àvies, «avui en 
dia, molt d’anglès, francès i rus, però quan se’ls hi trenca 
una beta se la lliguen amb un nus.»

EUGÈNIA GÜELL
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Fins al 13 d’octubre
Moda i modistes
Museu d’Història de Catalunya

Exposició permanent 
El millor disseny de l’any
Museu del Disseny30

Treballadores que assisteixen a les 
classes de tall i confecció de l"Academia 
Municipal de Corte" amb la seva profes-
sora  Sra. Teresa Rocabruna. Sabadell, 
1930. Autor: Francesc Casañas Riera / 
Arxiu Històric de Sabadell

iu Maria 
Choya , 

directora de 
la Fundació 
Palau, que te-
nia l’exposició 
Chapeau! al 
cap des que 
va entrar a la 
institució. I 
mai més ben 
dit. La mostra 
és la primera 
exposició re-
trospectiva de barrets mun-
tada mai en un centre expo-
sitiu de Catalunya o Espanya, 
i la podem veure gràcies a 
l’empenta de Josep Casamar-
tina i Parassols, comissari, que 
hi fa una revisió del món dels 
barrets al llarg del segle XX 
fins a l’actualitat.

La mostra de Caldes 
d’Estrac consta de dues 
parts: primer, una planta 
que inclou escultures, olis, 
dibuixos i gravats de ba-
rrets, que contextualitza 
el moment en què aquests 
es duien i com els conce-
bien artistes com Picasso o 
Casas, referents del poeta 
Palau i Fabre; i, segon, una 
planta dedicada exclusiva-
ment als barrets. Però no 
uns barrets qualssevol, sinó 
a una selecció de prop de 
250 ítems concretíssims, al-

hora clàssics 
i originals, 
que surten 
de la Col·lec-
ció Antoni de 
Montpalau i 
que no s’ha-
vien presentat 
mai fins ara.

Josep Ca-
samartina és 
el director de 
la Col·lecció 
Antoni de 

Montpalau, creada l’any 
2004, a Sabadell, per ell ma-
teix i Anna Maria Casanovas. 
La iniciativa va néixer amb 
l’ànim de recopilar, estudiar 
i donar a conèixer els teixits 
i la moda del segle XX fins a 
l’actualitat. Des del 2011, la 
col·lecció s’ha convertit en una 
fundació, i aplega al seu fons 
més de dotze mil peces de ves-
tir que es conserven en un ma-
gatzem però se cedeixen per 
a exposicions arreu de l’estat 
espanyol. «Els barrets o van 
a les golfes o es fan servir per 
Carnaval, el camp d’extermini 
de la moda», es queixa Casa-
martina. L’objectiu de l’exposi-
ció? Tractar-los amb el glamur 
que mereixen i retornar-los el 
protagonisme. 

CHAPEAU!  
NI UN BARRET 
A LES GOLFES

FUNDACIÓ PALAU

Del 26 de gener al 9 de juny
Chapeau! De Casas i Picasso  
a Balenciaga i Pertegaz | Fundació Palau 
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vui en dia és senzill entendre la cuina 
com a forma d’expressió artística i 
de creativitat genuïna. Alguns museus 
i galeries ja han obert els braços a la 
gastronomia per reivindicar tot allò 
que comporta: patrimoni, cultura, 
història i art en una sola recepta. Per 

això, el Museu de l’Empordà ha inaugurat El país dels 
cuiners. De Ca la Teta a elBulli, que es podrà visitar fins 
al 15 de setembre. Per la seva banda, el Palau Robert 
dedica a la trajectòria de Carme Ruscalleda la mostra 
Carme Ruscalleda, l’essència del gust, visitable fins al 29 de 
setembre. Es tracta de dues propostes molt recomanables, 
amb les quals us llepareu els dits. 

Tota civilització o grup cultural posseeix trets 
definitoris i essencials. La gastronomia és indiscutiblement 
un d’aquests components que singularitzen una cultura. 
A l’Empordà, aquest fet no ha estat una excepció. Això 
devien tenir clar els responsables de la mostra El país 
dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli quan van plantejar 
la proposta al Museu de l’Empordà de Figueres. 
Comissariada per Joan Algans, Manel Gràvalos i Francesc 
Guillamet, la mostra concentra la història de la cuina 
figuerenca i altempordanesa dels últims cinquanta anys. 
Segons el director de l’equipament, Eduard Bech, es tracta 
d’una exposició que «casa molt amb la nostra filosofia: 
mirar el passat per actuar en el present i encarar el futur.»

Hi va haver una època que l’Empordà va assolir 
l’èxit gastronòmic absolut: un imperi daurat de sabors 
i innovació que va fer possible que la Nouvelle cuisine, 
per exemple, s’emplatés en els millors restaurants de 
la comarca. Recorrent les dues plantes del recinte, el 
visitant podrà trobar-se amb peces com els primers 
esquemes de deconstrucció que va dissenyar Ferran 
Adrià, la maleta de viatge que Salvador Dalí va regalar a 
Duran o el mecanoscrit original de Vila-sacra, capital del 

món, de Fages de Climent. Amb motiu de la mostra s’ha 
editat un llibre i s’han programat un seguit d’activitats 
amb conferències, tallers, cicles de cinema o menús de 
degustació. Un dels actes més esperats serà la jornada 
«Repensar el menjar. De la cuina de mercat a la cinquena 
gamma» (21 de juny), que aplegarà noms com Ferran 
Adrià, David Casacuberta o Carme Ruscalleda. 

Ruscalleda, de fet, també és la protagonista de 
l’exposició Carme Ruscalleda, l’essència del gust, que 
el Palau Robert dedica a la seva trajectòria. Dividida 
en quatre espais, la mostra arrenca a la carnisseria-
xarcuteria del pare. Una explicació familiar ens 
introdueix al món Ruscalleda a través d’una sèrie de 
prestatgeries que exposen els objectes més significatius 
dels trenta anys de carrera. Hi ha moltíssima 
documentació gràfica, provinent de la cuina i de 
l’empresa. La segona secció de la mostra reprodueix 
un dia a la cuina del Sant Pau.

La tercera secció és una oposició entre l’horta i el 
mar, i repassa l’evolució de la cuina de Ruscalleda a 
través d’una descripció de plats i menús temàtics. En 
cada plat, el producte ocupa un lloc central. D’alguna 
manera, la xef és hereva de la filosofia de quilòmetre 
zero i producte de temporada de Josep Pla. La seva cuina 
també ha anat integrant aliments forans, com marca 
l’evolució: Ruscalleda ha lligat la gastronomia catalana 
a la japonesa. La quarta i última part de l’exposició està 
dedicada a les obres editorials —la majoria, receptaris— 
que Ruscalleda ha anat signant al llarg d’aquestes tres 
dècades. En aquest apartat també s’examina la relació 
entre cuina i gènere: amb un manifest («la cuina és 
bona o no ho és, al marge del sexe del cuiner») i amb 
una enumeració de les cuineres que, des de 1931, han 
aconseguit tres estrelles Michelin. Ruscalleda n’ha 
arribat a acumular set: és la cuinera amb més estrelles 
del món.

AGUS IZQUIERDO
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Fins al 15 de setembre
El país dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli
Museu de l'Empordà

Fins al 29 de setembre
Carme Ruscalleda, l'essència del gust
Palau Robert
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Hi va haver una època que l’Empordà va assolir 
l’èxit gastronòmic absolut: un imperi daurat 
de sabors i innovació que va fer possible que 
la Nouvelle cuisine, per exemple, s’emplatés 
en els millors restaurants de la comarca.
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DE  QUÈ 
S’ALIMENTA 
UN MUSEU?

Un museu ha de preservar el patrimoni 
i transmetre’l a les generacions futures. 
Però això és suficient? Equipaments com 
el Museu Molí Paperer de Capellades i el 
Museu de la Pesca de Palamós creuen que 
no, i aprofiten la seva especialització en 
el passat per fer productes que tenen èxit 

en el present. Com? Aprofitant el boom de la gastronomia.
«Tenim dos objectius: ser un centre expositiu i preservar 

l’artesania del paper fet a mà», diu Victòria Rabal, directora del 
Museu Molí Paperer de Capellades. Aquesta voluntat de donar 
sentit a la tradició també ressona en les paraules del director 
del Museu de la Pesca de Palamós, Miquel Martí: «Pretenem 
mantenir una conversa amb el passat, fer actuals les nostres 
arrels marineres». Si bé els dos volen conservar i difondre 
el patrimoni, han trobat una manera de singularitzar-se a 
través de la creació de béns i serveis amb els seus materials 
estrella: el paper i el peix.

El museu capelladí fa paper a mà per encàrrec, i últimament 
té clients gastronòmics. Tot va començar amb unes safates 
per al Bulli, després van venir les cartes i alguns plats per a 
Carme Ruscalleda, i ara un paper elaborat amb pell de cacau 
per als germans Roca, entre altres. «Per preservar la tradició 

fa falta estar dins del mercat i innovar», assegura Rabal, «si 
no, l’artesania acaba sent una demostració i res més». En el 
cas de Palamós, el museu ha creat l’Espai del Peix, situat al 
costat de la Llotja del port. S’hi fan tallers relacionats amb 
els productes del mar, reivindicant espècies de tota la vida 
que els visitants també tasten.

Com resumeix Victòria Rabal, «els cuiners són els prínceps 
de la nostra societat: busquen bellesa i qualitat». De fet, són els 
mateixos dissenyadors culinaris els que es posen en contacte 
amb el museu. Quant a Palamós, va ser l’equipament el que 
va veure la necessitat d’abocar-se al present: «S’està acabant 
la gamba? S’està sobreexplotant el lluç? Les preguntes de la 
gent ens obligaven a donar respostes».  

Però com veuen aquesta nova competència des del 
sector paperer i pesquer? Rabal assegura que amb orgull: 
«Per a les empreses, plenes de màquines, nosaltres som 
un lloc arcaic i alhora simpàtic, fem atractiva la creació 
del paper». Miquel Martí també creu que l’Espai del Peix 
es complementa amb els restauradors professionals: «Ells 
donen valor i posen de moda el producte local, i nosaltres 
expliquem per què és atractiu, quin valor té i quina és la 
tradició del sector». De l’artesania a la taula, per a molts 
museus només hi ha un pas.

CLÀUDIA RIUS
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D’on prové la gaita, aquest ins-
trument propi de les festes po-
pulars catalanes? I com l’utilit-
zem avui en dia? El Museu de 
les Terres de l’Ebre en parla 
a l’exposició itinerant Gaites, 
gralles i dolçaines, organitzada 

pel Museu de Tortosa, el Museu de les Terres 
de l’Ebre i el Departament de Cultura. Aquest 
oboè popular és propi del territori de l’antiga 
diòcesi de Tortosa i fa anys que musica festes 
arreu de Catalunya, acompanyat per la percussió 
d’un tabal.  

La gaita, tot i les nombroses semblances que 
té amb altres oboès populars de la Mediterrània, 
compta amb algunes característiques pròpies 
que la diferencien dels seus cosins més propers: 
la dolçaina valenciana i la gralla, a les quals la 
mostra també els dedica un espai. A través d’un 
audiovisual, diverses persones parlen del moment 
actual d’aquests instruments, l’entorn social de la 
música i el moviment associatiu que es vertebra 
a través de les colles, entre d’altres.

La mostra dona a conèixer gaiters destacats, el 
context social de l’instrument i el paper històric. 
Algunes càpsules també exposen diferents ins-
truments musicals procedents de fons museístics 
i de col·leccions particulars.

A part d’aquesta exposició temporal, el Museu 
de les Terres de l’Ebre manté oberta l’exposició 
permanent, que es divideix en dues parts: una 
més historiogràfica, que explica l’evolució i impor-
tància de les Terres de l’Ebre des de la prehistòria 
fins a l’edat mitjana, i una més patrimonial, que 
explica la riquesa natural i etnològica del terri-
tori. Aquest darrer apartat recull, per exemple, 
gravacions dels paisatges sonors del riu i de les 
veus de la gent de la zona. Dins i fora del museu, 
l’Ebre és un territori d’evocació.

SONS I HISTÒRIA  
A LES TERRES DE L’EBRE

MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

Del 10 de maig al 30 de juny
Gaites, gralles i dolçaines
Museu de les Terres de l’Ebre
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ue aixequin la mà les 
persones que, havent 
viscut els anys vuitan-
ta, no recorden una 
coberta d’un disc, 
una portada d’un lli-
bre o una imatge d’un 
cartell. «En aquella 
època érem feliços, 

però no ho sabíem», diu Raquel Pelta, 
comissària de l’exposició Dissenyes o tre-
balles? del Museu del Disseny. Aquesta 
indústria va aprofi tar els 
anys de canvi cultural 
per revitalitzar la imatge 
d’empreses i institu-
cions, en procés de mo-
dernització.

La dictadura queda-
va enrere i es buscava 
una nova manera de 
comunicar. Els vuitan-
ta van ser una època 
de difi cultats i eufòria, 
innovació i oblit. «Tots 
teníem ganes de viure 
en llibertat», recorda 
Pelta, «però partíem 
d’una transició demo-
cràtica gens fàcil, diverti-
da i dolorosa, amb molts pactes, una crisi 
econòmica greu pel petroli i havent de 
sacrifi car part de la memòria històrica».

És en aquest context quan apareix 
la nova forma de dissenyar que ara ens 
ensenya el Museu del Disseny. L’espai 
reuneix aproximadament 600 peces al 
voltant de la comunicació gràfi ca, obres 
representatives de més de 200 professio-
nals reconeguts. «El disseny es plasma en 
materials molt efímers que ningú creu 
que valgui la pena guardar», recorda Pilar 
Vélez, directora de la institució; «Nosaltres 

volem crear una col·lecció representativa, 
difondre el patrimoni cultural i ser un 
referent estatal».

Però per què l’exposició comença als 
vuitanta i s’acaba justament el 2003? La 
data inicial té a veure amb l’eclosió i mo-
dernització cultural; més endavant, els 
anys noranta suposen la internacionalitza-
ció i consolidació de la professió i també 
de Barcelona com a ciutat de referència. 
Els Jocs Olímpics van col·locar la capital 
catalana al mapa i la van convertir en una 

de les urbs fonamentals 
per entendre el disseny 
europeu.

Era una època de 
creixement, en la qual es 
va fer popular l’expres-
sió «Dissenyes o treba-
lles?», una de les bromes 
més habituals que se li 
podien fer a un dissen-
yador i que simbolitza-
va la popularitat, però 
també certa frivolització 
cap a l’ofi ci. Després va 
venir la crisi postolím-
pica, uns anys durs per 
al disseny. Molts estudis 
que havien crescut pels 

grans esdeveniments —els Jocs, l'Expo 
de Sevilla, Madrid Capital Cultural— van 
haver de tancar.

El 2003 «s’acaba el disseny del segle XX 
i comença el del segle XXI», afi rma Raquel 
Pelta, que creu que amb el canvi de segle 
s’aposta per un enfocament social del dis-
seny, encarat als serveis i a la innovació i 
amb l’arribada de noves tecnologies. Com 
diu Pelta, «Els vuitanta ens semblen aquí 
al costat, però ja són història».

DISSENYES 
O TREBALLES?

yador i que simbolitza-

Pati Núñez, 1989
Donació Fundació Comunicació Gràfi ca, 2018

Cartell de la pel·lícula Todo sobre mi ma-
dre de Pedro Almodóvar, 1999. 
Oscar Mariné. Donació Oscar Mariné, 
2018. Revista Matador

Cobertes dels llibres de la col·lecció 
Pensamiento contemporáneo de l'editorial 
Paidós, 1989 - 1990. Mario Eskenazi. 
Donació Mario Eskenazi, 2018

CLÀUDIA RIUS

Exposició permanent 
Dissenyes o treballes? 
La nova comunicació visual. 1980-2003
Museu del Disseny de Barcelona 
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L A TECNOLOGIA 
i el  domini  del  r isc

om bé deia l’historiador Will Durant, «la civilització existeix per consentiment 
geològic, subjecte al canvi i sense avisar». Des de la revolució industrial, 
l’ésser humà ha innovat en les pràctiques del treball per millorar-ne 
l’eficiència. Ara, els gossos robot ens rescaten dels terratrèmols, les bombes 
dipòsit ens salven dels incendis i el giroscopi, utilitzat per a l’entrenament 
d’astronautes, serveix per entrenar els músculs interiors i exteriors de 
persones amb discapacitat motora.

Aquestes són algunes de les mostres que ofereix PERILL! Salvats per la tecnologia, una 
exposició que es pot visitar fins al 30 de juny al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC). A través d’un viatge per àmbits que posen en perill les nostres vides, la mostra 
dona a conèixer els avenços tecnològics en la prevenció de riscos. Començant pels desastres 
naturals (els terratrèmols, els huracans, els tsunamis i els volcans), la mostra ajuda a entendre 
com s’originen aquests perills a través d’infografies, maquetes, exposicions reals de piroclasts 
de volcans, exemples històrics i interactius.

L’exposició també aborda els incendis, normalment causats per un factor humà, i ens 
explica com les innovacions obtingudes a través de la tecnologia militar, com ara els avions 
teledirigits o l’observació d’imatges de reconeixement infraroig, han estat útils per prevenir-
los i erradicar-los. Continuant amb l’efecte antròpic, la mostra deixa espai als desastres 
industrials ocasionats pel factor humà, entre els quals trobem la indústria minera o l’accident 
nuclear de Txernòbil. Els accidents provocats per transports són l’últim àmbit d’estudi del 
perill al qual, diàriament, estem exposats. L’espectador té l’oportunitat de viure la simulació 
de la volta de campana en un cotxe real i així entendre per què són tan necessaris el cinturó 
de seguretat, els senyals de trànsit i la moderació de la velocitat. Dins d’aquest àmbit també 
s’hi inclouen els accidents més coneguts dels transports ferroviaris, marítims i aeris amb 
els seus sistemes de seguretat corresponents.

Recomanable per a famílies i escoles, la mostra ens convida a preguntar-nos si la 
tecnologia és suficient per erradicar tots els perills. Com bé alertava el futuròleg Alvin 
Toffler, «els nostres poders augmenten amb les innovacions, però els efectes secundaris i 
els possibles riscos, també».

MARIA D'OULTREMONT
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Fins al 30 de juny
PERILL! Salvats per la tecnologia
Museu de la Ciència i la Tècnica  
de Catalunya (MNACTEC)38

Exposició PERILL! Salvats per la tecnologia. Arxiu MNACTEC

El Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona és un dels grans equipaments 
de la ciutat que molts barcelonins encara 
tenen pendent de descobrir. A banda 
de la seva col·lecció permanent, molt 
recomanable, ara dedica una gran 
exposició a la conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat a Catalunya. 
Amb un plantejament museogràfic 
immersiu, enriquit amb elements gràfics 
i audiovisuals, l’exposició Som natura 
aprofundeix en la interconnexió de 
totes les formes de vida i ens alerta que 
estem assistint a un procés d’extinció 
d’espècies entre mil i deu mil vegades 
més ràpid que en cap altre període en 
la història del planeta Terra, el que ja 
s’anomena la Sisena Gran Extinció. A 
Catalunya, hem patit una reducció d’un 
22% de les poblacions de 258 espècies 
de vertebrats i invertebrats només en 
els darrers catorze anys. Malgrat els 
avenços en les polítiques ambientals, la 
degradació dels ecosistemes i la pèrdua 
de biodiversitat continua. 

Amb una claredat didàctica que la 
fa apta per a totes les edats, la mostra 
ens assenyala els límits planetaris 
que no podem superar i les causes 
subjacents del canvi global, com són 
la crisis climàtica, l’extinció d'espècies, 
la disminució de la capa d'ozó o 
l’escassetat dels recursos hídrics. El 
recorregut ofereix moments de pau per 
gaudir de la visió de paisatges naturals 
impressionants per la seva bellesa, i 

que ens conviden a tenir fe que no tot 
està perdut. L’exposició també incita els 
visitants a contribuir a la conservació de 
la natura, mostrant diversos projectes 
que redueixen l’impacte negatiu 
sobre el planeta, i finalment convida 
a participar en un dels 90 projectes 

de ciència ciutadana per contribuir al 
coneixement de la biodiversitat que 
actualment té Catalunya. 

LIFE IN PLASTIC, IT’S NOT 
FANTASTIC
Amb la mateixa voluntat de crear 
consciència mediambiental, el Museu 
de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí 
dedica una exposició als efectes nocius 
del plàstic, un element que ha passat 
de ser un símbol de modernitat a 
encarnar el desastre ecològic. L’era 

del plàstic comença el 1839 quan 
l’apotecari alemany Eduard Simon 
descobreix el poliestirè, l’essència de 
tot plegat. «Avui l’enemic és el plàstic 
o els nostres hàbits?», es pregunta 
Núria Vila, comissària de la mostra 
i experta en disseny social. A Plàstic 
reflexiona sobre un dels materials que 
més ha canviat les nostres vides (n’ha 
salvat, de fet) a través d’obres d’una 
vintena d’artistes. 

No hi busqueu odes al reciclatge o 
a la sostenibilitat, sinó sortida artística 
i examen de consciència. L’exposició 
ens convida a preguntar-nos si no som 
nosaltres els que hem desvirtuat l’ús 
del plàstic i hem desencadenat els 
efectes nocius que té sobre el medi 
ambient. El plàstic «és un objecte 
universal, la màxima representació 
del consum d’un sol ús. Som nosaltres, 
però, els qui decidim que l’hem 
d’usar una sola vegada. Assignem a 
la bossa aquest valor», diu Vila. La 
bellesa que emana del plàstic és un 
parany recurrent de l’exposició.  —Les 
flors moren, el plàstic ens sobreviu. 
Produïm més plàstic del que som 
capaços d’admetre. Una conseqüència 
directa de la mandra contemporània. 
Ens hem venut a la lleugeresa, la 
flexibilitat i el baix preu. Entossudits 
a vèncer el material, no ens adonem 
que el primer obstacle del canvi som 
nosaltres. Fins que visitem el Museu 
de la Vida Rural.

Salvar  el  planeta

Del 16 de gener al 10 de novembre
Som natura  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Del 15 de ferbrer al 20 d'octubre 
Plàstic  
Museu de la Vida Rural 

GERARD E. MUR
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EL JARDÍ  BOTÀNIC DE BARCELONA 

COMPLEIX 20  ANYS 

ENTRE FLORS 
I  VIOLES

ot i que les obres es van iniciar l’any 1991, la 
inauguració de l’actual Jardí Botànic de 
Barcelona no va ser una realitat fins vuit 
anys més tard, gràcies a una subvenció de 
la Unió Europea. Referència mundial en la 
conservació d’espècies de la flora pròpia 
de clima mediterrani, el visitant pot 

realitzar-hi un viatge intercontinental on es traslladarà a 
indrets tan diversos com el sud-oest d’Austràlia, el nord 
d’Àfrica, el centre de Xile, l’oest de Califòrnia, les Illes Canàries 
o el sud de Sud-àfrica. 

Vint anys més tard, més de 20.000 individus de 2.000 
espècies dels cinc continents configuren un espai situat al 
bell mig de Montjuïc que supera les 14 hectàrees. A més, acull 
una de les col·leccions de bonsai públiques més importants 
d’Europa, amb més de 200 exemplars. Aquest oasi de pau i 
silenci, on els visitants assumeixen un to suau des que travessen 
la porta d’entrada fins al final de la visita, té una funció que va 
molt més enllà de la simple exposició de la riquesa florística 
mediterrània. La preservació d’espècies en perill d’extinció és 
un dels principals objectius del Jardí botànic. Des del Museu 
de Ciències Naturals es treballa per sensibilitzar el públic a fi 
de garantir una conservació més activa i eficaç. 

Els nombrosos camins laberíntics que salven els 40 metres 
de desnivell del jardí, lluny de convertir la visita en feixuga, 
faran les delícies del visitant, que agrairà perdre’s entre les 

infinites tonalitats de colors que hi regnen. Els treballadors, 
fins i tot, parlen amb els exemplars vegetals dotant-los d’una 
condició que va molt més enllà de la d’una simple planta. 
Aquí es respira un aire diferent que allarga inconscientment 
l’estada de qui s’hi atansa. 

Amb una expressió entre dòcil i melancònica, imponents 
pins canaris es mesclen amb exemplars de tajinaste blau 
tinerfeny que s’erigeixen com sentinelles al llarg del camí, els 
matolls i espinals xilens endureixen el paisatge i les araucàries 
australianes amaguen el paisatge urbà barceloní per evadir 
els visitants de qualsevol distracció cosmopolita. El paisatge 
s’enriqueix amb la presència de gairebé 50 espècies d’ocells 
que viuen al jardí o el visiten amb una certa freqüència. 
Pardals, moixons, xoriguers, pit-roigs, puputs o abellerols són 
algunes de les aus que componen la delicada banda sonora 
que embolcalla l’ambient. 

El pròxim 18 de maig, amb motiu de la Nit dels Museus de 
Barcelona, el Jardí Botànic oferirà visites guiades totalment 
gratuïtes a partir de les 19 h, durant les quals es faran 
diversos recorreguts amb lots. Coincidint amb la fase de 
lluna plena, a partir de les 22 h es realitzaran observacions 
astronòmiques amb telescopis. Totes les activitats estaran 
acompanyades per peces musicals interpretades per 
membres del Taller de Músics, que es distribuiran arreu 
del jardí per acompanyar la visita amb la seva particular 
banda sonora.

MARC SOLANES
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Fragment de Passatge, l'espot de CCCC2019 del cineasta Xavier Marrades

ls museus continuen sent murs infranquejables 
per certs sectors de la societat. L’oferta cultural 
sovint limita la presència d’algunes comunitats, 
que no se senten prou interpel·lades per un 
discurs tradicionalment hegemònic. Coincidint 
amb l’any de la capitalitat cultural, el Museu 
Comarcal de Cervera es proposa fer trontollar 

els fonaments de l’statu quo cultural amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus. La mostra Nous diàlegs: Cervera 
– Mali – Perú – Senegal, que s’engloba dins l’acció conjunta de 
la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, pretén 
obrir interrogants sobre el paper de les tradicions en el futur 
de la societat. Els museus de la xarxa posaran en diàleg una 
peça de la pròpia col·lecció amb objectes de les comunitats 
foranes de la seva localitat. 

El diàleg a quatre veus està protagonitzat per quatre 
elements festius amb un alt valor simbòlic per a cada 
comunitat. El cap de l’àliga de Cervera es posarà en relació 
amb objectes de la cultura popular de Mali, Perú i Senegal. 
Sens dubte, el ball hi juga el paper protagonista i és l’eix 
temàtic central per posar en conjunció el que anomenem 
la «nostra» cultura i les altres tres comunitats. El teló de 
fons, que vesteix el sentit del conjunt, és la peça audiovisual 
Passatges, de Xavier Marrades, cineasta documental cerverí, 
que descriu, sense paraules, l’essència de la comunitat a partir 
de l’ànima, la cultura i la terra.       

Nous diàlegs: Cervera – Mali – Perú – Senegal busca que 
ens repensem en clau oberta, que aportem respostes 
al debat que s’obre. L’exposició és interactiva i anima 
el visitant a aportar el seu punt de vista sobre l’avenir 
de les tradicions. L’etiqueta #DIMtradicióifutur recull 
les impressions i les intervencions d’aquells que han 
participat activament en el diàleg, que vol constituir-se 
com el punt de sortida de futures accions interculturals. 
La mostra es podrà visitar fins al 2 de juny i el 18 de maig 
estarà oberta tot el dia. 

El DIM coincideix també amb el darrer cap de setmana 
que podreu visitar al mateix museu l'exposició Catifes de 
ciment, que gira al voltant de la creació i la utilització de la 
rajola hidràulica a l’arquitectura catalana entre 1890 i 1930. 
I aquest mateix disssabte s’hi celebra el Festival Espurnes 
Barroques, que ha organitzat un concert-degustació amb 
Lettere in Musica a la Casa Museu Duran i Sanpere del Museu 
Comarcal de Cervera.
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Nous diàlegs: Cervera – Mali – Perú – Senegal
Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran
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Si realment «la pela és la pela» és una frase 
definitòria dels habitants de Catalunya, i el 
seu costat negatiu és el prejudici sobre la 
gasiveria catalana, la sentència també té un 
costat positiu: la voluntat de modernitat i 
èxit de la indústria del país, lligada a la noció 
d’oportunitat. 

Així queda reflectit a l’exposició Catalunya mar enllà 
del Museu Marítim de Barcelona, que ensenya la revolució 
comercial, vivencial i tecnològica que va provocar que 
entre els segles XVIII i XX molts catalans emprenguessin 
viatges per mar cap al nou món, Amèrica.

Al segle XVIII, Catalunya era un país petit amb escassetat 
de recursos naturals i una demografia reduïda. Què va 
passar perquè només un segle després esdevingués 
una potència industrial al sud d’Europa? Això explica 
l’exposició Catalunya mar enllà. Tres segles de marina 
catalana, que permet descobrir com el comerç marítim 
i la construcció naval van ajudar a la gran transformació 
i modernització de Catalunya al segle XIX.

Una mica de context: quan parlem de la Guerra de 
Successió Espanyola (s. XVIII), a Catalunya ens ve al cap 
la desfeta del 1714, però aquesta guerra va suposar un 
conflicte bèl·lic internacional. No només es batallava 

per la successió de la corona castellana, sinó també per 
l’equilibri de poder entre les diferents potències europees 
i, per tant, les pugnes entre Espanya, Portugal, Anglaterra 
i França; sobretot després de les descobertes de nous 
territoris a Amèrica i Àsia.

Tothom volia dominar el mar i, mentrestant, Catalunya 
es recuperava de l’empobriment de la Guerra de Successió 
i se centrava en la seva activitat a la Mediterrània. Van 
ser el creixement econòmic i de població els que van 
permetre que a Catalunya es despertés l’interès envers els 
nous territoris conquerits, i s’iniciessin les expedicions 
transoceàniques. La mirada s’obria: de la Mediterrània 
a ultramar. Aquesta transformació del món marítim i 
mercantil que explica el Museu Marítim també va preparar 
el territori per a la posterior revolució industrial.

Els primers passos mar enllà, la navegació atlàntica, els 
nous productes i rutes, els vaixells, l’arribada del vapor i 
les grans companyies són els àmbits que cronològicament 
ens guien a través de la història entre Catalunya i la 
indústria marítima. A més, ens porten a la darrera secció 
que exposa el Museu Marítim: l’actualitat, vista a través 
de finestrals de les Drassanes. «Som hereus d’aquella 
aventura», diu Enric Garcia, historiador i comissari de 
l’exposició.

La pela  és  la  pela:  
CATALUNYA MAR ENLLÀ

CLÀUDIA RIUS
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Fragata Remedios Pascual, pintura de Josep 
Pineda Guerra, primera meitat del segle xx. 
Museu Marítim de Barcelona © Jose Biel
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Del 25 de febrer al 31 de desembre
Catalunya mar enllà. 
Tres segles de marina catalana
Museu Marítim de Barcelona

es històries de Ramon Subirats i Ur-
bici Soler es van entrecreuant fins a 
tal punt que seria poc rigorós par-
lar-ne per separat. Pintor un i escul-
tor l’altre, tots dos artistes van com-
partir l’interès pel món indígena i 
l’esperit viatger que els portarien a 

recórrer, junts i per separat, l’Amèrica Llatina. Amb 
l’objectiu de conscienciar Europa de la discrimina-
ció que patien les comunitats indígenes del nou 
món, Subirats i Soler van retratar grups aborígens 
mostrant-los de prop i, sobretot, humanitzant-los. 
Cap dels dos artistes tornaria a Barcelona, però sí 
que ho han fet les seves obres, que estan exposades 
al Museu Etnològic i de Cultures del Món.

Els camins de Subirats i Soler es van trobar per 
primera vegada a l’Agrupació Artística del barri 
de Gràcia. Més tard es van trobar a Buenos Aires, 
l’any 1927. A partir d’aquest retrobament planejarien 
un gran projecte que els havia de portar per tota 
Amèrica Llatina i acabaria amb una gran exposició 
conjunta. Tot i que, finalment, només van compartir 
els primers mesos de viatge a Xile, els dos van mate-
rialitzar el viatge somiat per separat, i van guanyar 
molta popularitat a cada país per on passaven gràcies 
al valor artístic de les seves obres.

La breu exposició, comissariada per Jordi Vidal, 
pretén ser un testimoni del pas d’aquests dos artistes 
pel nou món, no només a partir dels seus retrats, 
inèdits fins al moment a Barcelona, sinó també amb 
fotografies, retalls de premsa i altres documents 
testimonials. «Sólo Soler y Subirats, con el burril o 
con el pincel, nos diran algo definitivo de nuestra 
raza, de nuestros hombres», escrivia el periodista 
xilè Rafael Maluenda el juliol de 1930. Noranta anys 
més tard, tornen a Barcelona.

SUBIRATS I SOLER: 
RETRATS DEL 

NOU MÓN

MUSEU ETNOLÒGIC 
I  DE CULTURES DEL MÓN

Del 21 de març fins al 30 de juny 
Els retrats de Ramon Subirats i Urbici Soler
Museu Etnològic i de Cultures del Món

CARLOTA RUBIO
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Un carro de bombers
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL

El suro no és un material infl amable, 
però alguns dels seus derivats sí. És per 
això que, durant la revolució industrial, 
les empreses sureres tenien sistemes 
antiincendis i fi ns i tot brigades de 
bombers dins la fàbrica. La mostra 
Les fàbriques cremen del Museu del 
Suro de Palafrugell és una oportunitat 
única per veure un carro de bombers 
de l’empresa Armstrong, així com 
mànegues, sirenes i altres objectes. 

Un gravat del Grapa 
MUSEU D'ART DE SABADELL

Gustau Vila, conegut com «el Grapa», 
va ser un dibuixant, caricaturista i 
militant obrer. Enguany, el Museu 
d’Art de Sabadell destaca una tauleta 
de fusta amb un dibuix gravat seu. La 
tauleta va pertànyer a Josep Rosas, 
sindicalista de la ciutat, i va ser trobada 
al camp de concentració de Bram, 
França. Rosas la va conservar en 
un llarg exili a Xile. És el testimoni 
de la vida de dos sabadellencs 
perseguits per les seves idees.

46

Una pinta d’ivori
MUSEU D'ULLASTRET

La joia del 2019 del Museu d’Ullastret 
és una pinta d’ivori d’elefant amb una 
fi lada de pues. Es va descobrir l’any 
passat en el fossat del Puig de Sant 
Andreu i és una peça excepcional 
per la seva complexitat tècnica, pel 
material utilitzat i per l’escassetat de 
troballes d’aquest tipus. A Catalunya 
només se n’havia trobat un altre 
exemplar, a la necròpolis del Turó 
de dos Pins de Cabrera de Mar.

Una campana 
MUSEU DE TERRASSA

Per commemorar el 80è aniversari 
de la fi  de la Guerra Civil, el Museu 
de Terrassa reivindica una campana 
d’església que probablement va ser 
salvada de ser fosa durant els primers 
mesos convulsos del 1936. Malgrat 
desconèixer-ne la procedència, es 
creu que era d’alguna de les esglésies 
o ermites de la comarca, i conté un 
ric simbolisme religiós. A pesar dels 
altibaixos històrics, sobreviu des 
del 1638, any en què està datada. 

perseguits per les seves idees.perseguits per les seves idees.

© Marta Blasco

LE
S 

JO
IE

S 
D

EL
S 

M
U

SE
U

S

Extintor B-2 Industrias Parsi
De començaments del s.xx

agès, barber, traginer i «músic sense solfa». Són 
els tres ofi cis i la passió d’en Pere Blanc de 
Beget (1917-1993), un prodigi del violí a qui el 
Museu Etnogràfi c de Ripoll dedica ara una 
exposició. Blanc de Beget —Sala i Solé de naixe-
ment— va ser un dels últims músics tradicio-
nals de la ruralia catalana. Les gravacions que 

es conserven de les tonades naturals del seu racó d’origen 
—l’Alta Garrotxa— es consideren, avui, un autèntic tresor 
immaterial. Home «fet a la seva», músic autodidacte (mai va 
aprendre solfeig), Blanc de Beget va bastir un repertori folklòric 
de més de cent balls, tots apresos i tocats d’oïda. La música li 
era un bàlsam i no li suposava cap tortura haver de recórrer 
quilòmetres per poder tocar. El museu repassa la trajectòria 

artística i vital d’aquest home franc, enraonador i identifi cat 
amb el seu país: país entès com a Alta Garrotxa. 

L’exposició sobre Pere Blanc de Beget arriba a Ripoll 
l’any en què el Museu Etnogràfi c compleix la norantena. 
L’inici de tot plegat, però, es remunta una mica més enrere 
encara. Fa un segle, l’embrió del museu es gestava en una 
petita sala de les golfes de l’església de Sant Pere. Avui, el 
museu es troba a la Casa Budellers i desplega una nodrida 
mostra del seu fons propi. Destaquen especialment les 
peces que plasmen la vida de la pagesia a la llar i al camp. 
Els vells ofi cis desapareguts també ocupen un lloc central 
de la col·lecció permanent: la indústria tèxtil i el ferro, 
l’ofi ci dels clavataires o la fabricació d’armes a la mateixa 
ciutat de Ripoll.

PERE BLANC DE BEGET,
LA MÚSICA ÉS UN BÀLSAM

MUSEU ETNOGRÀFIC DE R IPOLL

GERARD E. MUR

Del 10 de maig al 2 de juny
Peret Blanc de Beget
Museu Etnogràfi c de Ripoll
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JARDÍ BOTÀNIC I  COSMOCAIX A
Lluna plena. Aprofi tant que la Nit dels Museus tindrem 
lluna plena, el Jardí Botànic de Barcelona ofereix visites 
guiades gratuïtes a partir de les 19.30 h. A partir de les 
21.30 h s’hi faran observacions astronòmiques amb 
telescopis. Al CosmoCaixa hi ha un taller d’observació 
astronòmica amb prismàtics i telescopis. Quan es pongui 
el Sol podreu veure Venus,  Júpiter i, ben entrada la nit, 
també Saturn. En aquesta nit tan especial hi ha sessions 
continuades de Planetaris cada hora des de les 19 h.

MUSEU MARÈS
El ventall de la Patti. El Museu Marès és un museu devot. Hi 
trobareu la col·lecció més gran de crucifi xos i davallaments 
que hàgiu vist mai. A banda de reunir una grandiosa col·lecció 
d’escultures que es remunta al món antic i arriba fi ns al segle 
xix, Frederic Marès col·leccionava tota mena d’objectes. 
Hi trobareu el ventall de la cèlebre soprano Adelina Patti 
(1843-1919), on es poden llegir les signatures d’artistes com 
Giacomo Puccini, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns o Felip 
Pedrell, entre d’altres. En un racó del museu també hi ha 
una col·lecció d’estampes eròtiques extretes de capses de 
llumins. Està molt amagada, però si la busqueu la trobareu. 

MUSEU DE SOL SONA
L’Orant de Pedret prové de l’església de Sant Quirze 
de Pedret, al Berguedà. Quan es van arrencar les 
pintures murals romàniques de l’església, van aparèixer 
a sota les restes d’una decoració anterior, del segle 
X: l’Orant i el Cavaller. En l’Orant, l’home, en el món 
terrenal, està atrapat pel temps i l’espai. Només en el 
món celestial, representat per l’ocell, es pot alliberar. 
Una obra única, dels pocs exemples de pintura 
preromànica ben conservada que hi ha a Catalunya.

MUSEU VÍC TOR BAL AGUER 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer custodia un dels 
dipòsits més antics del Museo Nacional del Prado; mig 
centenar d’obres que van arribar de Madrid a fi nals 
del segle xix i es van poder admirar durant gairebé 
cent anys, fi ns que el robatori perpetrat per la banda 
d’Erik «el Belga», l’any 1981, va provocar un aixecament 
del dipòsit, que no va tornar a Vilanova fi ns al 1986. 
Ara, amb motiu de la celebració del Bicentenari del 
Museo del Prado, l’exposició temporal La presència 
del Prado. Episodis d'una historia mostra la totalitat del 
dipòsit actual, que no es pot veure mai complet.  

MONESTIR DE PEDR ALBES 
Un be de Pedralbes. Aquest és un dels detalls que 
heu de buscar quan visiteu la Capella de Sant 
Miquel del Monestir de Pedralbes. I haureu de 
fi xar-vos en l’animal per un motiu concret: projecta 
ombra. Aquesta curiositat, que pot semblar òbvia, 
és una revolució per l’època. Aquesta obra, datada 
a l’any 1346, només quaranta-sis anys després 
de la revolució de Giotto, conté detalls que 
transformen la capella en un «element crucial per 
al pas del gòtic al renaixement a casa nostra».

MUSEU ARQUEOLÒGIC 
DE L'ESQUERDA  
El Museu Arqueològic de l’Esquerda ha estat escollit, 
després d’una intensa votació, el monument més 
apreciat pels lectors de la revista Sàpiens. Situat 
dalt d’un dels meandres del riu Ter, el jaciment 
de l’Esquerda ofereix una vista imponent sobre 
la plana de Vic i el massís de les Guilleries. Amb 
vestigis ibèrics, visigots, carolingis i medievals, 
aquest indret va ser poblat des de l’edat de bronze 
fi ns al 1314. El Dia Internacional dels Museus 
s’ofereix una visita teatralitzada al jaciment.
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Josep Casanova 2018. Monestir de Pedralbes

© Museu Arqueològic de l’EsquerdaJMdeLlobet | MCNB Ventall amb signatures de músics. Cap al 1870, França. 
Museu Frederic Marès. © Foto: Guillem F-H

Sant Jeroni llegint. BartoloméEsteban 
MURILLO. 1650-1652

© Arxiu Museu de Solsona



A L A RECERC A
DE L A SÍNDROME
DE S TENDHAL

lorència. Em dirigeixo a la Galleria degli Uffi zi 
pensant en Stendhal i la seva síndrome. Fa 
més de 200 anys, el 22 de gener de 1817, Henri-
Marie Beyle deixava constància al seu diari de 
viatges de la impressió que li havia causat la 
Santa Croce. Després d’haver contemplat la 
tan anhelada bellesa fl orentina, l’escriptor 

francès va passar d’experimentar un èxtasi gairebé místic a 
estar pertorbat per un profund malestar. En pocs instants, 
el plaer artístic es va convertir en un dolor anímic. A partir 
del seu testimoni, aquesta reacció psicosomàtica causada 
per una sobredosi de bellesa va ser batejada com a síndrome 
de Stendhal, encara que també es denomina síndrome de 
Florència o estrès del viatger.

Mentre creuo la Piazza della Signoria, el meu esperit 
altament sensible, generosament romàntic i propens a les 
noves sensacions, desitja experimentar el trastorn stendhalià. 
No es tracta d’una autolesió, sinó de voler connectar d’una 
forma directa, sincera i espiritual amb les obres que portava 
massa temps esperant contemplar in situ.

Un cop dins l’antic palau renaixentista, instal·lada entre 
el caos de les visites guiades, la realitat es presenta prou 
diferent de com l’havia pronosticat. De sobte, revisc la sensació 
agredolça del visitant dins el Louvre o els Museus Vaticans. 
Mentre encaro la Primavera de Botticelli, m’adono que estic 
rodejada de persones que només desitgen enfocar l’objectiu 
de les càmeres. Estan jugant a la cursa d’alçada de mòbils i 
altres aparells per aconseguir unes imatges que ja trobem a 
internet amb una qualitat immillorable. D’altres, a la modalitat 
de relleus, s’intercanvien la plaça al costat de les Gràcies o 
Mercuri amb la fi nalitat de poder provar que la seva vivència 
al museu és en primera persona. 

Em dirigeixo a l’altre gran Botticelli. Mentre analitzo 
les ones i la petxina d’El naixement de Venus, algú em dona 
un parell de copets a l’espatlla. «Excuse me, lady, could you 
move?», diu l’home. Davant el seu gran sentit de l’educació, 
només puc apartar-me. És la meva única reacció. No puc 
obligar-lo a capturar Venus amb el meu cap en primer pla. 
Em rendeixo. Enmig d’aquesta monarquia gairebé absoluta 
de l’Homo tecnologicus, l’anhel romàntic de contemplació 
artística està destinat al fracàs.

Deixo els Uffi zi enrere i em dirigeixo al Ponte Vecchio. 
Desil·lusionada, sento un dolor anímic ben diferent al de 
Stendhal. He viscut l’estrès del viatger causat pel mateix 
viatger. Em sento una rara avis en un món envaït per la 
reproductibilitat tècnica benjaminiana.

ALBA GRANELL
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BARCELONA 
I COMARQUES
RECINTE MODERNISTA 
DE SANT PAU
Barcelona
Jornada de portes obertes.
De 19 h a 01 h
Exposició Pacient i metge: 
de la narració a l’objectivitat
Café Soul. A les 19 h
Wax & Boogie. A les 21 h
Aires de Rumba. A les 22.30 h

MUSEU DEL DISSENY   
Barcelona
En aquest dia especial es farà 
una jornada de portes obertes 
al museu. El públic podrà anar 
a visitar l’exposició Love behind 
food i podrà assistir a l’exposició 
organitzada pel FAD amb 
col·laboració del Museu del 
Disseny que s’haurà inaugurat 
el dia abans (17 de maig) 
titulada El millor disseny de l’any. 
A més, també s’obrirà al públic 
una de les quatre exposicions 
permanents que hi ha al Museu 
del Disseny, la de moda: 
El cos vestit. Siluetes 
i moda 1550-2015.

EL BORN CENTRE 
CULTURAL 
Barcelona

Amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus 
podreu passejar pel Centre 
Cultural El Born i visitar les 
exposicions Barcelona 1700. 
De les pedres a les persones i 
La democràcia al carrer. Vine 
amb la família o els amics a 
El Born CCM i descobriràs el 
batec d’una ciutat que es movia 
al ritme del comerç, el joc i 
les celebracions. Un passeig 

pel jaciment arqueològic 
carregat d'històries.
I a partir del vespre… la 
Nit dels Museus. Visites 
express gratuïtes de 10 h 
a 00.30 h. Un passeig pel 
jaciment arqueològic carregat 
d'històries en una nit màgica 
i sorprenent! A la Taverna del 
Born, concretament a la Sala 
Castellví, a la corda fl uixa 
entre una singular cava de jazz 
d’arrel catalana i una taverna 
de mil set-cents, Marcel 
Casellas, amb la complicitat 
de diversos artistes convidats, 
oferirà una nit de música, 
dansa i poesia. Primera 
sessió a les 21 h, segona 
sessió a les 23 h. 

MUSEU MARÍTIM 
DE BARCELONA 
Barcelona
Exposició Catalunya, mar enllà. 
Tres segles de marina catalana. 
Exposició Les sorres X. 
Un vaixell medieval.
Actuacions musicals. 
De les 19 h a les 23 h.

LA PEDRERA 
Barcelona
Visita lliure a l'exposició 
Cualladó essencial i a tots 
els espais de l'edifi ci, 
entre les 19 h i la 01 h
(amb reserva d'entrada a la 
web ofi cial de la Pedrera)

FUNDACIÓ VILA CASAS 
Barcelona
Exposició Llindar i celístia, de 
Jordi Fulla (Museu Can Framis)
Exposició La realitat 
transformada, de Josep 
Guinovart (Espai Volart) 
De 17 h a 21.30 h
Portes obertes a la col·lecció 
permanent. Monòleg, diàleg 
i concepte (Museu Can Framis)
Espectacle de dansa 
contemporània L'art com 
balla (Museu Can Framis)
A les 20 h, 22 h i 00 h

MUSEU FREDERIC MARÈS 
Barcelona
Portes obertes al museu 
Es pot visitar la Col·lecció 
d'Escultura (època antiga fi ns 
al segle xix), el Gabinet de 
Col·leccionista (objectes de la 
vida quotidiana del segle xix) 
i l'estudi-biblioteca Frederic 
Marès (obra escultòrica 
de Frederic Marès), 
de 19 h a 01 h

MUSEU D'HISTÒRIA 
DE CATALUNYA 
Barcelona
Jornada de portes 
obertes De 10 h a 01 h
Exposicions gratuïtes. 
La memòria d'un país, 
Moda i modistes i L'art de la 
ciència. Jordi Sabater Pi.
Recorregut pel Passeig de 
Gràcia visitant les principals 
cases de modistes del segle 
xx. A les 11 h. Preu: 12 euros
Activitat familiar 
Estampem una indiana. 
A les 11.30 h. Activitat gratuïta 
amb inscripció prèvia.
Taller de dibuix Artistes per 
un dia. De 17 a 21 h. Gratuït.
Visites guiades a l'exposició 
Moda i modistes. 
A les 20 h, 21 h, 22 h i 23 h
Visites dinamitzades Vestint la 
història. Entre les 20 h i les 00 h
Activitat El taller de la modista

MUSEU D'ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA (MAC) 
Barcelona
Exposició temporal L'esplendor 
dels castells medievals catalans
Exposició temporal Arqueologia 
a l'exili: el Museu d'Arqueologia 
i la Guerra Civil Espanyola
Jornada de portes obertes 
i activitats per a tots els 
públics. De 10 h a 01 h
Tallers familiars Exploradors de 
la Prehistòria, Màgia i misteri a 
l'Antic Egipte i Una preHistòria 
molt animada. A les 19 h, 
19.30 h, 20 h, 21 h i 21.30 h

Tallers per a adults. CSI MAC, 
Recuperant l'esplendor del passat 
i Del jaciment a la vitrina. A 
les 19.30 h, 21 h i 22.30 h
Visites guiades. Fenicis i grecs, 
els grans colonitzadors del 
Mediterrani, Com va començar? 
Un viatge a la Prehistòria i 
L'esplendor dels castells medievals 
catalans. A les 22.30 h i 23.30 h
Activitats amb inscripció prèvia.

FUNDACIÓ MAPFRE
Barcelona
Exposició Berenice Abbott. 
Retrats de la modernitat
La fundació amplia el seu 
horari de les 19 a 00 hores.
Cada mitja hora, hi haurà visites 
guiades gratuïtes per a grups 
de 12 pax. Es faran en català 
i castellà, alternativament.

MUSEU D'ART 
CONTEMPORANI DE 
BARCELONA (MACBA) 
Barcelona
Del matí al migdia es farà una 
activitat familiar per a poder 
gaudir de l’espai sota el títol 
La gran revetlla: La muntanya 
lúdica. El retorn 18 de maig. 
Serà al matí D'11 h a 13 h.
Cap al vespre trobarem 
una visita comentada a 
la mostra Un Segle Breu: 
Col·lecció de 18 h a 21 h. 
Per animar l’ambient i concloure 
el dia, se celebrarà la Nit dels 
Museus oferint un espectacle 
de performances musicals de 
Christian Marclay de 19 h a 23 h. 

MUSEU D'HISTÒRIA DE 
BARCELONA (MUHBA) 
Barcelona
Jornada de portes obertes a 
les diferents seus del MUHBA: 
la Casa del guarda del Park 
Güell, la Fabra i Coats, la Casa 
de l'Aigua de Trinitat Vella, 
la Domus Avinyó, la Domus 
Sant Honorat, el Call, la Plaça 
del Rei, la porta de mar, el 
Refugi 307, el Temple d'August 
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i la Via Sepulcral Romana.
Visita guiada El Cas Verdaguer i 
taller a càrrec de Pau Llonch al 
MUHBA Vil·la Joana a les 11.30h 
(gratuït amb reserva prèvia)

MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS DE BARCELONA 
Barcelona
Activitats. Dansa 
contemporània a càrrec de 
Clémentine Télesfort 
i Lisard Tranis. 20 h i 21.30 
h (durada: 10 min). 
Grup de música de cambra. 
Associació Vozes. De 
19.20 h a 19.40 h.
Concert de cant coral a 
càrrec dels cors del Besòs 
de l’Escola de Músics i JPC. 
De 19.50 h a 20.10 h.
Exhibició de ioga, a càrrec 
de l’Associació de Dones 
Àmbar Prim. 20.15 h i 20.30 
h (durada: 15 min.)
Dansa contemporània a càrrec 
de Leftlovers. Passis a les 21 h, 
22 h i 23 h (durada: 10 minuts).
Màgia de prop, a càrrec de Mag 
Esparragow. De 19 h a 20.30 h. 
Batucada del Besòs Maresme, 
a càrrec de l’Associació Vozes. 
Ball de gegants, a càrrec de 
la Colla Gegantera Besòs-
Maresme. De 19.30 h a 20 h. 
Percussió senegalesa, a 
càrrec d'África Pasteef. 
De 21.30 h a 22 h. 

JARDÍ BOTÀNIC 
DE BARCELONA 
Barcelona
Activitats.
Visites guiades a càrrec 
de l’Associació d’Amics 
del Jardí Botànic:
A partir de les 19.30 h, cada 
hora (quan es faci fosc les 
visites es faran amb llanternes) 
Observació astronòmica de 
la Lluna plena. A càrrec de 
Sternalia Productions:  
A partir de les 21.30 h a la 
plaça Polivalent del Jardí 

Botànic. Observació de la 
Lluna amb telescopis. 
Acompanyament musical 
del Taller de Músics: 
De 20.30 h a 00.30 h. Sis 
músics del Taller de Músics 
es distribuiran pel Jardí i 
acompanyaran la Nit amb 
les seves melodies. 

MUSEU DE LA MÚSICA 
Barcelona
Taller familiar Toquem el 
janguu!, les percussions de 
Corea (5 euros). A les 12 h
Pep Domènech: concert-
ball amb pianola (activitat 
gratuïta). De 18.30 h a 21 h
Txema Riera Quartet 
amb Víctor Correa. 
(activitat gratuïta), 21 h, 
21.30 h, 22 h i 22.30 h
Activitat. Aquest piano és 
per a tu!. De 19 h a 01 h

MUSEU ETNOLÒGIC 
I DE CULTURES DEL 
MÓN DE BARCELONA 
Barcelona
Visita lliure a les exposicions 
Les col·leccions del museu i Ifni, 
la mili africana dels catalans
Visita lliure a la mostra de 
vitrina Retrats de Ramon 
Subirats i Urbici Soler. El 
retorn de dos rodamons.

MUSEU MONESTIR 
DE PEDRALBES 
Barcelona
Visita guiada Història i 
art, de 19 h a 22 h. 
Taller Tanta roba i tan poc 
sabó. Cada mitja hora. Taller 
de contes i cantarelles sobre 
bugaderes i dones d'aigua 
al safareig del claustre 
dels gats del monestir. A 
les 21.15 h, 22 h i 22.45 h

MNAC 
Barcelona
Jornada de portes obertes
Exposició Bermejo. El 
geni rebel del segle xv.

Obres comentades 
amb El museu, mirall del 
món. De 20 h a 01 h
Jocs de pistes per a nens a 
partir de 7 anys. De 20 h a 01 h
Crims artístics: assassinat 
de cambra. De 20 h a 01 h
Concerts de la Marxing 
Band del Taller de Músics 
i de Monique Makon. 
De 20:30 h a 00 h

MUSEU PICASSO 
Barcelona
Actuacions. L'Arlequí surt 
del quadre. L'Arlequí 1919-
2019, 100 anys del primer 
regal de Picasso a Barcelona 
A les 12 h, 13.30 h i 22 h

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES 
Barcelona
Visita-taller La petita nit. 
La Montaner y Simón, una 
fàbrica de llibres. A les 20h
Visites comentades. 
Introducció a les exposicions 
Antoni Tàpies. Certeses sentides 
i Albert Serra. Roi Soleil. A les 
20.30 h, 21.30 h, 22.30 h i 23.30 h
Performances. A Square 
Without Corners. 
A les 20 h, 21 h i 22 h

FUNDACIÓ JOAN BROSSA 
Barcelona
La xarxa al bosc. Joan Brossa 
i la poesia experimental. 
1946-1980. A les 22 h
Nocturn encontres. A les 23 h

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
Barcelona
Portes obertes de 10 h a 1 h
Visites comentades gratuïtes 
a la col·lecció, a l’edifi ci i 
a Lina Bo Bardi dibuixa
Taller de dibuix amb Lina 
Bo Bardi. A les 10.30 h
La Miró en conversa

VINSEUM 
Barcelona

18 de maig.
De 10 h a 00 h: 
Jornada de portes obertes 
Les metamorfosis de Tintín; 
de les vinyetes als museus. 
Conferència-vermut a càrrec 
de Joan Manuel 
Soldevilla a les 12 h. 
Visita a l'exposició permanent 
amb Mas Albornà I tu, com 
ho veus?. En acabar s’oferirà 
una copa i un tast d’embotits 
Mallart. A les 16.30 h. 
Concert del Jazz Club 
Vilafranca: David Pastor a 
les 20.30 h. 
19 de maig.
Taller familiar Mireu com 
vola el sireni a les 11 h. 
Visita a les reserves 
de VINSEUM amb 
acompanyament de Carmen 
Admella a les 12 h.

MUSEU ABELLÓ 
Barcelona
Portes obertes al Museu 
i la Casa del Pintor. D'11 
h a 14 h i de 17 h a 22 h
Gimcana familiar. 
De 16.30 h a 18.30 h
Presentació de l’exposició Un 
món sense mapes. Els viatges 
de Joan Abelló. A les 19 h
Música a les sales. A 
les 19 h i a les 21 h
Concert al carrer amb la 
Mollet Jazz Band. A les 21.30 h

MUSEU LA CAPELLA 
Barcelona
Visita lliure a les exposicions 
La Capella: 600 anys al 
Raval, Les escenes. 25 anys 
després i Comunitat La 
Capella. De 19 h a 01 h

a través d'aquest codi QR, pots 
consultar l'agenda d'activitats 

del DIM de la xarxa de museus 
de la Diputació de Barcelona.
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PALAU ROBERT 
Barcelona
Exposició 7,5 milions de futurs
Exposició Carme Ruscalleda, 
l'essència del gust
Exposició Azorín i Catalunya. De 
Joan Maragall a Lluís Companys.

CAIXAFÒRUM 
Barcelona
Hi haurà jornada de portes 
obertes de 10 del matí a 01 h de 
la matinada. Durant el dia, es 
podran veure unes projeccions 
dels millors curts d'animació del 
Festival Animayo, es gaudirà 
d’un concert al pati anglès amb 
Gerard Nieto Reunion Three. 
I s’oferirà un taller familiar 
titulat: Personatges a escena. 
També hi haurà exposicions 
gratuïtes de 10 h a 01 h. 
De forma més puntual hi haurà 
visites guiades a l'edifici per 
al públic general a les 19.45 h, 
20.45 h i 21.45 h i per al públic 
familiar a les 19 h i a les 20 h.

COSMOCAIXA  
Barcelona

Jornada de portes obertes.Visita 
lliure als espais permanents i 
exposicions. Fins a la 01 h.
Espectacle No sap pas on. 
Un espectacle d'il·lusionisme 
científic. A les 21 h.
Explora calidoscopis. Visions 
geomètriques. De 10 h a 01 h.
Presentacions d'astrofotografia 
i moltes més activitats especials 
gratuïtes. De 19 h a 01 h.

ARXIU FOTOGRÀFIC 
DE BARCELONA  
Barcelona
Exposició Eduard Olivella. 

Documentant cultura. 
De 10 h a 01 h

MEAM · MUSEU EUROPEU 
D'ART MODERN  
Barcelona
Sessió de dibuix i 
pintura. Dibuixant el 
tango. De 19 h a 21 h
Concert de blues Emma 
Fernández. A les 22 h

CASA DE LES PUNXES  
Barcelona
Accés al museu i visita 
audio-guiada: 7 €, 9 € (nit)

MUSEU DE COLÒNIA SEDÓ
Esparraguera
Representacions 
teatralitzades.
De 17 h a 19.30 h.
Visites guiades. 
De 10 h a 13 h
Representacions 
teatralitzades. El 19 de 
maig de 10.30 h a 13.30 h

MUSEU DE L'ART DE LA PELL  
Vic
Visita guiada al museu amb 
espectacle teatralitzat i 
aperitiu. De 11.30 h a 14 h

 MUSEU EPISCOPAL DE VIC  
Vic
Jornada de portes obertes
De 10 h a 19 h
Activitat: Música & Art al MEV. 
Entrada lliure. De 20 h a 23 h
Exposició temporal El 
luxe dels ivoris romànics.

MUSEU DE LA TORNERIA
Torelló
Jornada de portes obertes. 
D'11 a 14 h i de 16 h a 18 h 
Presentació de la 
Joia del Museu
De 12 h a 13 h
Espectacle de poesia 
Camins del paradís
De 18 h a 19 h 

CAN TINTURÉ  
Esplugues de Llobregat
Jornada de portes obertes. 
De 19 h a 00.30 h
Taller familiar Plats 
pintats. De 19 h a 21 h
Recital de música medieval. 
A partir de les 22 h

MUSEU DE CERÀMICA 
LA RAJOLETA 
Esplugues de Llobregat
Jornada de portes obertes.
De 19 h a 00.30 h
Visita teatralitzada. 
A partir de les 22 h

MUSEU COMARCAL 
DE MANRESA 
Manresa
Jornada de portes obertes. 
De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Exposició. K.L. Reich: la veu 
de l'infern nazi. De dimarts a 
diumenge de 10 h a 14 h. També 
dissabte tarda de 17 h a 20 h
Exposició. Entre el soroll 
i el silenci. Bombardejos 
franquistes a Manresa

MUSEU DE LA TÈCNICA 
DE MANRESA 
Manresa
Nit de Swing. De 21 h a 23 h
Visita guiada. A les 11.30 h
Taller MuseuEscape. El 19 
de maig de 12 h a 13.30 h

MUSEU PALAU MERCADER
Cornellà de Llobregat
Visita guiada al Museu. 
A les 20 h

MUSEU DE LES AIGÜES 
Cornellà de Llobregat
Visites comentades a 
l'exposició i al jardí. A 
partir de les 19 h
Joc de cluedo en viu
Entre les 19 h i les 23 h
Concert de The Cinelli 
Brothers. A les 20 
h, 22 h i 23.30 h

MUSEU DE GAVÀ 
Gavà
Jornada de portes obertes. 
De 10 h a 14.30 h

PARC ARQUEOLÒGIC 
MINES DE GAVÀ 
Gavà
Jornada de portes obertes.
De 10 h a 14.30 h

MUSEU DE L'ESTAMPACIÓ 
DE PREMIÀ DE MAR 
Premià de Mar
Jornada de portes obertes. 
D'11 h a 14 h i de 18 h a 00 h
Visites guiades al Museu
Espectacle pirotècnic amb 
Simplement Diables. A les 22 h

MUXART. ESPAI D'ART I 
CREACIÓ CONTEMPORANIS 
Martorell
Joc de pistes i recorregut 
per la vila de Martorell 
(amb reserva prèvia)
Espectacle Brossabadat. 
El 19 de maig a les 12 h

MUSEU DEL CAU FERRAT 
Sitges
Jornada de portes 
obertes. De 10 h a 19 h
Activitat familiar. Joc de 
pistes. De 10 h a 19 h
Més informació a:  
www.museusdesitges.cat

MUSEU MARICEL 
Sitges
Taller familiar. Arbres, 
flors i arquitectura. 
A les 18 h
Jornada de portes 
obertes.  De 10 h a 19 h
Activitat familiar. Joc de 
pistes. De 10 h a 19 h
Més informació a: 
www.museusdesitges.cat

MUSEU DE MONTSERRAT 
Monistrol de Montserrat
Exposició de Jaume Plensa 
Montserrat. Obra gràfica. 
De 10 h a 18.45 h

AGENDA  ·  18  DE MAIG
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
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També es pot visitar l'Espai 
Santa Cecília de Montserrat. 
De 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h

MUSEU TORRE 
BALLDOVINA 
Santa Coloma de Gramenet
Visita guiada al Museu i al 
jaciment del Molí d’en Ribé 
A les 12 h (durada: 1 h 30 min; 
cal inscriure’s prèviament). 
Visita lliure a l’exposició 
permanent Santa Coloma: la 
muntanya, el riu. De 19 h a 01 h 
Visita lliure a l’exposició 
temporal Miguel Hernández, 
poeta del poble. De 19 h a 01 h 
Visita guiada teatralitzada 
El senyor Sagarra et convida 
a la Torre Balldovina (durada: 
40 min; cal inscriure’s 
prèviament). 21 h i 23 h
Concert amb Takeuchi 
Quartet. A les 22 h 

MUSEU DE BADALONA  
Badalona
(espais: la Casa dels Dofins, 
el conducte d'Aigües, les 
Termes i Decumanus i el 
Jardí de Quint Licini)
Jornada de portes obertes
De 19 h a 01 h

MUSEU I POBLAT 
IBÈRIC DE CA N'OLIVER 
Cerdanyola del Vallès
Jornada de portes obertes
Visita guiada al museu. 
A les 18.30 h
Visita guiada teatralitzada. 
El 19 de maig a les 11.30 h

MUSEU ENRIC MONJO
Vilassar de Mar
Jornada de portes obertes
De 21.30 h a 24 h

MUSEU ARXIU DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES
Sant Andreu de Llavaneres
Activitat Música i Art.
A les 19 h

MUSEUS DE SABADELL
MUSEU D’ART DE SABADELL 
Jornada de portes obertes 
de 17 h a 00 h
Exposicions temporals: Sexo 
y familia. Sobre los silencios 
corrientes. Montse Marmol.
Descobreix la joia del museu 
d'art: Art darrere el filat espinós. 
Josep Rosas i Gustau Vila, Grapa

MUSEU D'HISTÒRIA 
DE SABADELL
Jornada de portes obertes 
de 17 h a 00 h
Itinerari Quatre museus, quatre 
històries a les 19 h i a les 21 h
19 de maig.
Descobreix la joia del museu: La 
bicicleta de roda alta del museu.
Mostres de tallers 
familliars D'11 h a 14 h

MUSEU INSTITUT CATALÀ 
DE PALEONTOLOGIA 
MIQUEL CRUSAFONT
Jornada de portes obertes 
de 17 h a 00 h
Descobreix la joia del museu: 
Fòssil de l’esquirol volador 
Miopetaurista neogrivensis.
També es podran visitar les 
següents exposicions del 
Museu de l’Institut Català 
de Paleontologia Miquel 
Crusafont: Avui investigues tu! i 
El triceratops torna a Sabadell!.

ESPAI CULTURA 
FUNDACIÓ SABADELL 
Jornada de portes obertes 
de 18 h a 00 h
Itinerari Quatre museus, quatre 
històries a les 18 h i a les 21 h
Descobreix la joia del museu: 
El davantal de Auxilio Social 
de Josepa de Cambrils, en 
el marc de l'exposició El 
farcell de la postguerra.
19 de maig.
Mostres de tallers 
familiars. De 11 h a 14 h

MUSEUS DE MATARÓ

CAN MARFÀ GÈNERE DE 
PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Visita guiada a l’Àrea de 
Reserva de les col·leccions 
tèxtils del Museu de Mataró 
La visita permetrà conèixer una 
interessant selecció de peces de 
la col·lecció d'indumentària dels 
anys 1960 al 1980. A les 11.30 h.

CLOS ARQUEOLÒGIC 
DE TORRE LLAUDER. 
MUSEU DE MATARÓ
Visita teatralitzada a la vil·la 
romana de Torre Llauder.
Aforament limitat. No cal 
inscripció prèvia. En cas de pluja 
s’anul·larà l’activitat. A les 12 h.

CA L’ARENAS CENTRE 
D’ART. MUSEU DE MATARÓ
Narració d’històries 
clàssiques: Eros i Talia 
A càrrec de Jordina Biosca. 
L’exposició Reflexos. L’obra de 
Damià Campeny és l’entorn 
idoni per descobrir algunes de 
les llegendes més conegudes 
de la mitologia grega i romana. 
A les 18 h i a les 18.30 h

M|A|C  CAN PALAUET
El relat de... Ah, l'art? 
Ah, l'art!, a la carta
Els nois i noies de 1r de l'Institut 
Les 5 Sènies us esperen per 
fer-vos la visita comentada a 
l'exposició Ah, l'art? Ah, l'art!, 
comissariada per Clàudia Rius.
De 18 h a 22 h. 

NAU GAUDÍ – 
COL·LECCIÓ BASSAT
Tertúlia amb Francesc 
Subarroca
Es comentarà amb l’artista 

l’exposició Francesc Subarroca. 
Obres de la Col·lecció 
Bassat. A les 18 h. 

CAN SERRA HISTÒRIA 
DE LA CIUTAT. MUSEU 
DE MATARÓ
Conversa amb Quico Pi 
de la Serra. En el marc de 
l’exposició El Mataró d’en Terri 
(1918-2000) el comissari de la 
mostra, Manuel Guerrero, ens 
convida a conèixer la relació 
d’amistat entre Terri i Quico 
Pi de la Serra. De 19 h a 20 h. 

CAN MARFÀ GÈNERE DE 
PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Instal·lació ceràmica de Mia 
Llauder De fils i porcellanes. 
A les 20 h i a les 20.30 h.

CA L’ARENAS CENTRE 
D’ART. MUSEU DE MATARÓ
Concert de Quico Pi de 
la Serra Dues tasses. 
Cal reserva prèvia. A les 22 h.  

19 de maig.
CAN MARFÀ GÈNERE DE 
PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Activitat familiar adreçada 
a famílies amb infants 
d'entre 5 i 12 anys.
Penjadors sensitius a les 12 h

CASA MUSEU LLUÍS 
DOMÈNECH I MONTANER
Sessió de cinema i concert 
de piano a les 21 h.
Selecció de pel·lícules filmades 
entre 1899 i 1907 acompanyada 
amb música en directe a 
piano a càrrec del músic 
Pau Pomés (la sessió consta 
de dues parts de 35 minuts 
cadascuna i durant el descans 
se servirà una copa de cava). 
L’entrada és limitada i gratuïta.
Les reserves es poden 
fer al telèfon de la Casa 
Museu: 937 954 615

AGENDA  ·  18  DE MAIG
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
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MUSEU DIOCESÀ I 
COMARCAL DE SOLSONA
Solsona

18 de maig.

Jornada de portes obertes. 
D’11 h a 18.30 h.
Exposició gratuïta El drac 
al Museu. D’11 a 18.30 h. 
Activitat familiar L’àlbum de 
les bèsties. Activitat gratuïta, 
places limitades, cal reserva 
prèvia*. A les 11.30 h.
Visita guiada Descobertes 
singulars. (3€ adult, 2€ jubilats 
i joves d’entre 7 i 16 anys), 
gratuïta menors de 7 anys). 
Places limitades*. A les 11.30 h.
Una nit bestial: Vols venir a 
dormir al Museu? (per a nens i 
nenes de 6 a 10 anys). Preu: 10€, 
places limitades, cal reserva 
prèvia*. A partir de les 20.30 h

19 de maig.
Jornada de portes 
obertes. D'11 h a 14 h 
Exposició El drac al Museu. 
Gratuïta. D’11 h a 14 h
Visita guiada Descobertes 
singulars. (3€ adult, 2€ jubilats 
i joves d’entre 7 i 16 anys, 
gratuïta menors de 7 anys). 
Places limitades. A les 11.30 h 

*Reserves al 973 48 21 01 o 
museu@museusolsona.cat 
*Venda d’entrades a: http://
entrades.turismesolsones.com 
o bé presencialment al Museu.

MUSEUS DE VILANOVA
La Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, el Museu Romàntic 
Can Papiol, l’Espai Far, el 
Centre d’Art Contemporani LA 
SALA, el Centre d’Interpretació 
del Romanticisme Manuel 
de Cabanyes i el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya obriran 
un any més les portes de nit 
per a celebrar conjuntament 
la Nit dels Museus. Els sis 
museus de la ciutat, així com 
el Jaciment Arqueològic de 
Darró, tancaran a la mitjanit 
i oferiran una programació 
especial per a aquesta nit 
adreçada a tots els públics, que 
inclourà diverses actuacions 
musicals. A més, diumenge 19 
de maig se celebra el Mercat 
Noucentista a diferents espais 
de la ciutat. De 10.30 h a 15 h. 

MUSEU DEL FERROCARRIL 
Vilanova i la Geltrú

Començarà el dia amb 
l'obertura pública especial de 
la Gran Nau del Museu, que 
ha estat en procés d’obres de 
rehabilitació el darrer any i que 
només es podrà veure aquests 
dos dies. De 10.30 h a 14.30 
h. Durant el matí el públic 
podrà gaudir de les visites a 
l’interior del cotxe HARLAN 
d’11.30 h a 13.30 h. A la tarda 
hi haurà l’activitat Apropa’t a 
l’Espai Talgo de 17.30 h a 19.30 
h. I finalitzarà amb espectacles 
i sopar. De 20 h a 00 h 
celebrant la Nit dels Museus. 

MUSEU D'ARENYS DE 
MAR. MUSEU MARÈS 
DE LA PUNTA 
Arenys de Mar

Visita guiada a l'exposició 
Enemic a la vista. 
El 19 de maig a les 11 h 

MUSEU DEL CÀNTIR 
D'ARGENTONA
Argentona
La Nit dels Museus. Nit 
de Cant a càrrec de la 
Coral Llaç d'Amistat.
A les 22 h
Jornada de portes obertes 
D'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Recital poètic d'autors 
del Maresme. Aigua i 
Argentona. A les 12.30 h

MUSEU DE LES 
MINES DE CERCS
Cercs
19 de maig.
En el marc del Dia 
Internacional dels
Museus, el Museu de les 
Mines de Cercs proposa una 
visita teatralitzada a la
colònia minera de Sant 
Corneli. Tornarem a l’any 
1932 per reviure una revolta 
que va permetre instaurar el 
comunisme llibertari. L’activitat 
serà totalment gratuïta i el 
punt de trobada, a les 12 h 
davant de la recepció del 
Museu de les Mines de Cercs.

MUSEU D'ART DE 
CERDANYOLA. CAN 
DOMÈNECH
Cerdanyola del Vallès
Àfrica en femení. Documental 
i xerrada. A les 18 h 
Nit dels museus. VI Mostra  
de Curtmetratges de Cerdanyola.
De 22 h a 00 h 
Visita guiada al museu
Curtmetratge la vida és 
curta. De 22 h a 00 h

MUSEU MOLÍ PAPERER 
DE CAPELLADES 
Capellades
Jornada de portes obertes
De 10.30 h a 14.30 h
Visites guiades. 

A les 11 h i 12.30 h
Taller de paper fet a mà

MUSEU-ARXIU 
TOMÀS BALVEY 
Cardedeu
Portes obertes al Museu 
amb visita guiada gratuïta. 
A les 12 h i a les 18 h

MUSEU COMARCAL 
DE BERGA 
Berga
Visita gratuïta a l'exposició 
temporal Visions de Xavier 
Gassó a càrrec del pintor 
Francesc Galera. A les 19 h

MUSEU DE GRANOLLERS 
Granollers
El Museu de Granollers us 
proposa una visita singular a 
l'exposició Retorn a Granollers 
del retaule de Sant Esteve, amb 
la narració de Cinta Moreno, 
actriu, i la participació musical 
del Cor Plèiade de la Societat 
Coral Amics de la Unió.
A les 22 h. 
Activitat gratuïta

CASA ESPANYA 
L'Hospitalet del Llobregat
Espectacle de màgia de 
Jordi Nexus. A les 19.30 h, a 
les 20.30 h, a les 21.30 h i a 
les 22.30 h a Casa Espanya

L'HARMONIA 
L'Hospitalet de Llobregat
Pedra x Pedra a l'Espai 
Harmonia.
La joia del museu a 
l'Espai Harmonia.
Manuel Ribas, Nacho López 
i Tanja Haupt presenten A 
boca de terra. A les 22.15 h i a 
les 23.30 h a l'Espai Harmonia.
Il·luminació de façanes 
a l'Espai Harmonia.
Jocs a les fosques a l'Espai 
Harmonia. A les 18.30 h
El Planetari de les estrelles a 
les 18.30 h a l'Espai Harmonia.
Grup de dansa de nens i 

nenes Ca La Vidala a l'Espai 
Harmonia a les 18.30 h

CAN RIERA 
L'Hospitalet de Llobregat
Teatre amb motiu de 
l'any Brossa. A les 18 h i a 
les 19.30 h a Can Riera

CENTRE D'ART TECLA SALA 
L'Hospitalet de Llobregat
Exposició Eugenio Ampudia. 
I tu què has fet per l'art?
Exposició Barbier - Nimes. 
Autopista 2019.
Exposició Guillotina. 
Lluís Hortalà.
Exposició Pedra per pedra
Als Jardins de Tecla Sala: 
actuacions de música i arts 
escèniques de 19 h a 01 h 

FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO 
L'Hospitalet de Llobregat
Pablo del Pozo. Al muerto, 
tiempo encima. Fins a la 01 h
Visita guiada a les 19.30 h

MUSEU DE LA PELL 
D'IGUALADA 
Igualada
Embolica que fa fort! La 
visita més esbojarrada... 
al Museu! A les 11.30 h

MUSEU DE GAVÀ 
Gavà
Jornada de portes obertes

MUSEU DE TERRASSA 
Terrassa
Jornada de portes obertes 
a. Casa Alegre de la 
Sagrera, Castell Cartoixa de 
Vallparadís i Seu d'Ègara.
Mostra de dos plafons 
explicatius del piano 
històric Blüthner de la Casa 
Alegre de Sagrera. De 10 
h a 13 h i de 16 h a 20 h
Exposició Dona i artista. La 
col·lecció del Museu de Terrassa. 
De 10 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h
Cicle de conferències Dona i 
artista. 150 anys de producció 

artística de Terrassa, on es 
fa la presentació del catàleg 
en format digital i una visita 
comentada de l'exposició.
Concert Quan la cançó francesa 
es troba amb el jazz manouche.

MUSEU TÈXTIL 
DE TERRASSA 
Terrassa
Entrada lliure a les exposicions 
Vestits de pel·lícula, Retalls 
d'ahir i d'avui, Toda una vida es 
mucho tiempo d’Anne Moreno 
i Sala del procés tèxtil.
De 19 h a 00 h
Visita comentada al taller 
de restauració tèxtil.
A les 19 h i 21 h
Visita guiada a la nova 
exposició temporal 
Vestits de pel·lícula.
A les 19.30 h i a les 20.30 h
Inauguració de la mostra 
d'art tèxtil Toda una vida es 
mucho tiempo d'Anne Moreno.
A les 20 h
Gran representació d'escenes 
de pel·lícula. A les 22 h

MUSEU DE TÈCNICA I 
CIÈNCIA DE CATALUNYA 
(MNACTEC) 
Terrassa
Descobreix Theremin, un 
dels primers instruments 
electrònics. De 19.30 h a 00 h
Circulacions de trens a 
la maqueta ferroviària. 
De 19.30 h a 00.30 h
Passejada nocturna a les 
voltes de la teulada. A les 
21 h, 22 h, 23 h i 00 h
Concert de Paula Valls 
al pati del museu. A les 22 h
Jornada de portes obertes. De 
10 h a 14.30 h i de 16.30 h a 01 h

MUSEU DE CARDEDEU 
Cardedeu
Exposició temporal 
El modernisme i les flors. De 
la natura a l'arquitectura.

MUSEU D'HISTÒRIA DE LA 
IMMIGRACIÓ A CATALUNYA 
Sant Adrià de Besòs
Exposició temporal Els 
paisatges a la taula i Arpilleres 
en acció refugiats Fundació 
Ateneu Sant Roc.
Ruta cultural teatralitzada 
per Sant Adrià de Besòs.  
De 19 h a 20.30 h
Monòleg teatral de Carmina 
Pérez Els rostres del silenci. 
A partir de les 21.30 h

MUSEU DEL TER 
Manlleu
Exposició No se'n parlava. 
Els represaliats i represaliades 
pel franquisme a Manlleu.
Jornada de portes obertes al 
Museu amb demostracions del 
funcionament de la turbina 
Fontaine i els embarrats de 
la fàbrica. De 10 h a 14 h
Visita teatralitzada L'esperit 
del Ter. A les 11.30 h
Cal reserva prèvia al 93 851 51 
76 o bé a info@museudelter.cat

FUNDACIÓ PALAU 
Caldes d'Estrac

Recital poètic-musical a 
càrrec de Marçal Font i Carles 
Duarte. Direcció musical de 
Xavi Mestres. A les 12 h
1a passejada amb barrets per 
la Riera de Caldes d'Estrac. 
Lloc trobada: El nou jardí 
de Vellard. A les 17 h
Visita guiada a l'exposició 
Chapeau! De Casas i Picasso 
a Balenciaga i Pertegaz a 
càrrec del comissari Josep 
Casamartina. A les 18.30 h
Lectura dramatitzada 
de La dona pantera. 

En col·laboració amb Escenari 
Joan Brossa. A les 21 h

MUSEU MUNICIPAL DE 
NÀUTICA DEL MASNOU 
El Masnou
Visita a la Casa Benèfica. 
A les 11.30 h
Gimcana. El gran joc  
"El Masnou, terra de mar"

CENTRE JUJOL-CAN NEGRE 
Sant Joan Despí
Visita a la casa amb 
escenes teatralitzades

MUSEU DEL MONESTIR DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Visita turística. A les 10 h 
Mostra. Làpides sepulcrals 
de Sant Pere d'Octavià

MUSEU DE VILADECANS
Viladecans
Portes obertes. De 10.30 h 
a 13.30 h i de 16.30 h a 00 h
Cinema a la fresca Loving 
Vincent. De 21 h a 22.30 h
Concert de Jazz amb Llorenç 
Colomar Quartet i copa de 
cava. De 22.45 a 23.45 h 

MUSEU ARQUEOLÒGIC 
DE L'ESQUERDA
Roda de Ter
Presentació Joia  
del Museu 2019
A les 17.30 h
Visita teatralitzada al 
jaciment de l'Esquerda 
(amb reserva prèvia)
18.30 h i 20 h

LA TORRE DE LA CREU 
Sant Joan Despí
Visita lliure amenitzada amb 
diverses escenes teatralitzades

MUSEU DE MOLINS DE REI
Molins de Rei
Itinerari guiat amb motiu 
del bicentenari de la 
inauguració del Canal de la 
Infanta a Molins de Rei.
De 18 h a 19.30 h

AGENDA  ·  18  DE MAIG
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MUSEU DE LA PAGESIA 
DE CASTELLBISBAL
Castellbisbal
VIII Mercat Pota-Roja, que 
inclou: 11.15. Espectacle infantil 
Una altra Ventafocs; d'11 a 14. 
Concert amb el grup Sombras. 
Als Jardins de Can Margarit: 
a les 11 h. Espectacle infantil 
Xiula; a les 13.30 h Dinar 
popular de carmenyola; 
de 15.30 h a 17 h Racons de 
tallers; 18.30 h Gimcana dels 
gatzares; Sopar a les 21 h. 

 GIRONA 
 I COMARQUES 
CAIXAFÒRUM 
Girona
Exposició gratuïta Faraó. 
Rei d'Egipte. De 10 h a 00 h
Més que una visita amb 
Anna Hierro. De 19 h a 20 h

MUSEU DEL CINEMA 
Girona
Jornada de portes 
obertes. De 10 h a 00 h
Espectacle d'ombres xineses:
No toquin les meves 
mans. A les 19 h

 CASA DE CULTURA 
Girona
Exposició Valentí Fargnoli. 
El paisatge revelat.
De les 11 h a les 18 h
Exposició Flors de marge. 
Fotografies de Vicenç 
Rovira. De les 11 h a les 18 h 

MUSEU D'HISTÒRIA 
DE GIRONA 
Girona
Portes obertes al museu 
i a la mostra temporal 
Valentí Fargnoli. L'art en la 
fotografia. De 10 h a 00 h

MUSEU D'ART DE GIRONA 
Girona
Juan Batlle Planas: 
el gabinet surrealista i 
exposició Bela Mutter.

Secrets del museu. A les 21.30 h
Concert de jazz i música 
moderna. A les 22 h

MUSEU D'ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA
Girona
Concert Encís. Gerard Marsal 
& Marta Serra. A les 21 h
Jornada de portes 
obertes. De 10 h a 18 h
Descobreix la joia del 
Museu. De 10 h a 18 h
Visita guiada per a descobrir 
la joia del museu. A les 12 h
Tallers familiars: Exploradors de 
la Prehistòria, Màgia i misteri a 
l'Antic Egipte i Una preHistòria 
molt animada. A les 19 h, 
19.30 h, 20 h, 21 h i 21.30 h
Tallers per a adults. CSI MAC, 
Recuperant l'esplendor del passat 
i Del jaciment a la vitrina. A 
les 19.30 h, 21 h i 22.30 h
Visites guiades. Fenicis i grecs, 
els grans colonitzadors del 
Mediterrani: Com va començar? 
Un viatge a la Prehistòria i 
L'esplendor dels castells medievals 
catalans. A les 22.30 h i 23.30 h
Activitats amb inscripció prèvia.

MONESTIR DE SANT 
PERE DE GALLIGANTS 
Girona
Concert de Gerard Marsal 
& Marta Serra. A les 21 h

MUSEU D'HISTÒRIA 
DELS JUEUS 
Girona
Jornada de portes 
obertes. De 10 h a 00 h
Vetllada poeticomusical. 
A les 20 h 

MUSEU DEL MAR 
Lloret de Mar
Jornada de portes obertes

MUSEU DE LA 
MEDITERRÀNIA 
Torroella de Montgrí
Jornada de portes obertes  
De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h

MUSEU TERRACOTTA 
La Bisbal d'Empordà
Jornada de portes obertes. 
De 10 h a 14 h i de 17 h a 00 h
Visita guiada a la Terrisseria 
Salamó i a l’exposició temporal 
Can Salamó i els colors de la 
terrissa bisbalenca. A les 12:00 h
Punxada de vinils 
d’Espardenya Crew i arrossada 
popular. A les 21:00 h
Rakú Jam Session. A les 22:00 h
Concert de Fetus. A les 22:30 h
Espardenya Crew 
Dj’s. A les 00 h

MUSEU DE LA PESCA 
Palamós
Joc de pistes per a famílies. Cal 
inscripció prèvia. De 10 h a 13 h
Activitat dels Amics del 
Museu. De 19 h a 21 h 

MUSEUS D'OLOT
MUSEU DE LA GARROTXA
Horari especial: d’11 h a 
14 h i de 17 h a oo h
Acció artística a les 22 h 
al Pati de l’Hospici. S’ha 
programat l’acció artística 
participativa L’altra càrrega. 
Tableau vivant, del fotògraf 
Jordi Puig. L’activitat, que 
convida els olotins a ser 
protagonistes d’una nova 
càrrega inspirada en La 
Càrrega de Vic de 1910, oferirà 
també música i un refrigeri.

MUSEU DELS VOLCANS
La Torre Castanys. 
Un recorregut per la seva 
història. 19 de maig a les 11 h

MUSEU DELS SANTS
Vermut d’art, a les 18 h

MUSEU D'HISTÒRIA DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Sant Feliu de Guíxols
Jornada de portes obertes.
A partir de les 11 h
Taller d'elaboració d'oli de 
peix de porc. A les 11:30 h
Concurs de pintura ràpida. 

De 08 h a 10 h. Inscripcions 
a l’Antic Hospital

ECOMUSEU-FARINERA DE 
CASTELLÓ D'EMPÚRIES 
Castelló d'Empúries
Jornada de portes obertes. 
De 10 h a 14 h i de 16.30 h a 19 h
Exposició temporal 20 
anys d'història rural

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
CATALUNYA EMPÚRIES 
Empúries
Visita guiada al Museu. 
De 20 h a 21.30 h
Jornada de portes obertes.
De 10 h a 00 h

ALFOLÍ DE LA SAL- 
MUSEU DE L'ESCALA 
L'Escala
Visita teatralitzada.
Víctor Català. 
Espurnes de llum.  
De 21 h a 22.30 h

MUSEU ARQUEOLÒGIC 
COMARCAL DE BANYOLES 
Banyoles
L'Abat Bonitus i les seves 
històries (conte amb 
titelles). D'11 h a 12 h
Visita guiada. Banyoles 
medieval: del carrer al campanar. 
De 17 h a 18.30 h

MUSEU DARDER 
Banyoles
Exposició. Mr. Rabbit: Estem 
tots bojos. De 10.30 h a 13.30 h
Visita teatralitzada. A les 22 h
Jornada de portes obertes.  
De 10.30 h a 13.30 h  
i de 16 h a 18.30 h

MUSEU DE LLÍVIA 
Llívia
Visita a la Vila de Llívia. 
D'11 h a 12.30 h
Taller Fem el nostre escut de 
guerrer. De 18 h a 19.30 h
La nit dels museus. 
De 18 h a 22 h
Concert amb Margarita 
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Torner Folck Trio, 
acompanyat d'un tast de 
productes locals. A les 20 h

MUSEU DEL SURO 
DE PALAFRUGELL 
Palafrugell
Jornada de portes obertes. 
10 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Obertura de l'exposició La joia 
del museu: Les fàbriques cremen
Projecció de documental  
i concert de soul. A les 21.30 h

MUSEU DEL JOGUET 
Figueres
Taller de nines Treu-neguits. 
El 18 i 19 de maig a les 12 h
Taller Allioli. A les 17 h
Activitat familiar. Explora 
el món del joguet

MUSEU DE L'EMPORDÀ 
Figueres
Jornada de portes obertes d’11 h 
del matí a 20 h del vespre i dins 
d’aquest horari també es podrà 
visitar l’exposició El país dels 
cuiners. De ca la Teta al Bulli. 
A les 12 h a la Casa Empordà 
s’oferirà una visita comentada 
a l'exposició Jove Creació 
Europea a càrrec del comissari 
i artista Mario Pascualotto. 
De 20 h a 21 h del vespre se 
celebrarà la Nit dels Museus 
amb l’espectacle de dansa La 
terra a càrrec de la companyia 
Societat Doctor Alonso. En 
homenatge als 90 anys d'una 
obra d'Ángeles Santos.

TEATRE MUSEU DALÍ 
Figueres
Exposició. Salvador Dalí. 
Robert Whitaker. 1967 - 1972
Exposició. Dalí - Rafael. 
Un somieig prolongat

MUSEU ETNOGRÀFIC 
DE RIPOLL 
Ripoll
Dissabte a la tarda, es realitzarà 
un joc de pistes per la vila de 
Ripoll i el Museu Etnogràfic 

de Ripoll, entorn de la figura 
i obra de Tomàs Raguer, 
un dels fundadors i primer 
director de l'Arxiu Museu 
Folklòric de Ripoll. Enguany, 
el Museu Etnogràfic de Ripoll, 
el primer museu d'etnografia 
de Catalunya, fundat el 1929, 
celebra els 90 anys i es pretén 
reivindicar la feina feta pels 
folkloristes, gràcies als quals 
tenim un important llegat en 
patrimoni material i immaterial.
I a les 20:30 hores:
 visita guiada al Museu 
Etnogràfic de Ripoll.

CASA MUSEU VERDAGUER 
Folgueroles
Jornada de portes 
obertes. De 10 h a 20 h

MUSEU D'ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA 
Ullastret
Visita guiada per descobrir 
la joia del museu. A les 12 h
Descobreix la joia del museu: 
Pinta d'Ivori trobada al 
fossat de la Ciutat Ibèrica 
d'Ullastret. De 10 h a 18 h

LLEIDA 
I COMARQUES
MUSEU DE LLEIDA 
Lleida
Amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus, 
el Museu de Lleida realitza 
una acció conjunta amb la 
resta de museus de la Xarxa 
de museus de les Terres de 
Lleida i Aran que consisteix 
en l’exposició d’alguns 
objectes relacionats amb la 
tradició i la cultura popular. 
I, per la Nit dels museus:
visita dinamitzada Memòries 
d’una morisca lleidatana. A 
les 20.15 h, 21.15 h i 22.15 h.
Representació de la Moixiganga 
de Lleida, a càrrec de l’Esbart 
Dansaire Sícoris a les 22 h i 23 h.

CAIXAFÒRUM 
Lleida
Exposició Cinema i emocions. 
Un viatge a través de la 
infància. D'11 h a 00 h
Espectacle familiar 
Clowntífics. La química 
més pallassa. A les 18 h
Espectacle Monòlegs 
científics. Històries 
científiques per difractar-se 
de riure. A les 20.30 h

ECOMUSEU DE LES 
VALLS D’ÀNEU 
Esterri d'Àneu
Introducció als rabecs 
catalans i de la península 
ibèrica. A les 19.30 h
Presentació del procés 
de recuperació de 2 
rabecs pirinencs
Concert a càrrec de Dani 
García de la Cuesta. A les 20 h

MUSEU DE GUISSONA 
Guissona
Pel Dia Internacional dels Museu, 
s’oferiran diverses activitats 
participatives durant la jornada 
com la plantada d'herbes 
aromàtiques autòctones, la 
creació d'un espai ple de flors 
fetes amb paper, el repartiment 
de samarretes i jocs lliures 
per a infants per tal que en
pugui gaudir tota la família. 
A hores més concretes, hi haurà 
un berenar popular a les 18 h i 
finalment una visita nocturna 
al Parc Arqueològic de la ciutat 
romana de Iesso a les 21.30 h. 

MUSEU DE LA 
CONCA DELLÀ 
Isona
Jornada de portes obertes.
D'11 h a 14 h i de 17 h a 19 h

MUSÈU DERA VAL D'ARAN 
Naut Aran
Jornada de portes obertes. 
De 10 h a 13 h i de 17 h a 22 h
Activitats especials.  
A partir de les 22 h

ESGLÉSIA DE SANT 
JOAN D'ARTIES 
Naut Aran
Jornada de portes 
obertes. De 17 h a 20 h

ECOMUSÈU ÇÒ DE 
JOANCHIQUET DE VILAMÒS 
Vilamòs
Jornada de portes obertes

MUSEU COMARCAL 
DE LA NOGUERA 
Balaguer
Activitat Fent safareig. 
A les 22 h

MUSEU COMARCAL 
D'URGELL 
Tàrrega
Presentació d’una imatge 
de Nossa Senhora 
Aparecida. A les 20 h
Visita guiada a l’exposició 
Topografia urbana de Tàrrega. 
Segles xv, xvi, xxi. A les 20.30 h
Projecció del documental 
Vents del Mustang. A les 23 h

MUSEU DE TÀRREGA
En aquest museu se celebrarà 
la Nit dels Museus amb 
activitats a partir del vespre, 
quan comenci a caure el 
sol: la jornada començarà 
amb la presentació d’una 
imatge de Nossa Senhora 
Aparecida a les 20 h. 
Més tard, a les 20.30 h, hi haurà 
una visita guiada a l’exposició 
Topografia urbana de Tàrrega. 
Segles xv, xvi, xxi i finalment, 
es clourà la jornada amb una 
projecció del documental 
Vents del Mustang a les 23 h. 

MUSEU DIOCESÀ D'URGELL 
La Seu d'Urgell
Obertura de les sales 
d’exposició. De 19 h a 22 h
Participació a l’activitat 
col·lectiva dels museus de 
Tarragona Constel·lació Museus
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MUSEU DE LES PAPALLONES
Ribera de Cardós
Visita guiada gratuïta
A les 18 h

MUSEU DE LES 
TREMENTINAIRES
Tuixent
Activitats, itineraris, visites, 
conferències, tasts i tallers
De 10 h a 18.30 h
Espectacles.  
A partir de les 22.30 h
Més activitats el 19 de maig.

ESPAI CULTURAL DELS 
CANALS D'URGELL
Mollerussa
Jornada de portes obertes
De 10 h a 12 h
Dues vistes guiades. 
De 10 h a 11 h

MUSEU DE VESTITS 
DE PAPER
Mollerussa
Jornada de portes oberte
De 10 h a 12 h

TARRAGONA 
I COMARQUES
CAIXAFÒRUM 
Tarragona
Exposició Robert Capa en color. 
A les 19 h, 21 h, 22 h i 23 h
Visita-taller. Història sense 
paraules. +8. De 18 h a 20 h
Projeccions: Els millors 
curts d'animació del 
Festival Animayo

MUSEU DIOCESÀ 
DE TARRAGONA 
Tarragona
Obertura de les seves sales 
d’exposició i accés gratuït. 
Entre les 19 h i les 22 h
Participació a l’activitat 
col·lectiva dels museus de 
Tarragona Constel·lació Museus

MUSEU DE REUS 
Reus
Visites al refugi de La Patacada, 

amb reserva prèvia. A les 18 
h, 19 h, 20 h, 22 h, 23 h i 00 h
Museu de Reus 
Salvador Vilaseca
Espai de la Llibertat: visites 
guiades a la sala de reserva. 
Amb reserva prèvia. A les 18 
h, 18.45 h, 19.30 h, 20.15 h, 22 
h, 22.45 h, 23.30 h i 00.15 h.
Museu de Reus Salvador 
Vilaseca Espai Raval Santa 
Anna: visites a la cambra 
cuirassada i visites a la 
sala de reserva. A les 18 h, 
18.45 h, 19.30 h, 20.15 h, 22 
h, 22.45 h, 23.30 h i 00.15 h

CENTRE DE LA IMATGE 
MAS IGLESIAS
Jornada de portes obertes  
i visites guiades. Amb reserva 
prèvia. 18 h, 19 h, 22 h i 00 h 
(projecció a les 20 h i 23 h)
Reserves a: 
museu@reuscultura.cat

MUSEU DE TORTOSA 
Tortosa
Accés gratuït a l'exposició 
permanent i temporal

MUSEU APEL·LES FENOSA 
El Vendrell
Exposició al Vendrell, 
Platja de Montparnasse

MUSEU DEU 
El Vendrell
After work al Museu 
Deu. Música en directe + 
copa + tapa. Preu: 5€

MUSEU PAU CASALS 
Sant Salvador
Visita guiada. 
A les 12 h i a les 18 h
Visita teatralitzada. 
El 18 de maig a les 20 h. 
El 19 de maig a les 12 h
Jornada de portes obertes 
El 18 de maig de 10 h a 14 
h i de 16 h a 00 h. El 19 
de maig de 10 h a 14 h

MUSEU DE LES 
TERRES DE L'EBRE 
Amposta
Jornada de portes obertes 
El 18 i 19 de maig

MUSEU D'ALCOVER
Alcover
Jornada de portes obertes
D'11 h a 14 h i de 16 h a 18 h
Safari fotogràfic en família 
i concurs d'instagram
De 21 h a 23 h
Taller i visita guiada 
Triàsic en família
El 19 de maig a les 11 h
Visita guiada amb tast 
de cervesa artesanal 
Bandolers, pedres i palaus
19 de maig a les 12.30 h

MUSEU DE LA VIDA RURAL 
L'Espluga de Francolí
Jornada de portes obertes 
al Museu. De 10.30 h a 01 h
Visites comentades a 
l'exposició Plàstic. A les 
20 h i a les 21.30 h.
Visites dinamitzades per a 
famílies a l'exposició Plàstic. 
A les 11.30 h i a les 19 h
Taller reciclatge de 
plàstic. A les 11 h
Cinefòrum. Amb la projecció 
del documental Out of 
plastic de Line Hadsbjerg 
i debat posterior.
Espectacle infantil. A les 18 h
Concert Koko-Jean & The 
Tonics. A les 21.30 h
Foodtruck Gustus. 
De 18 h a 23 h
Laboratori de transferència de 
la memòria. Durant tot el dia

MUSEU D'HISTÒRIA 
DE CAMBRILS 
Cambrils
Jornada de portes obertes 
al Museu Molí de les Tres 
Eres, Vil·la Romana de 
la Llosa, Torre del Port 
i Torre de l'ermita.
Exposicions temporals: Al 
Museu Molí de les Tres Eres 

Sota censura. Manuel de Pedrolo, 
retrat d'un segle de lluita.Torre 
del Port: Fa 45 anys que en tinc 
45 i a la Torre de l'ermita Antoni 
de Gimbernat, cambrilenc il·lustre 

MUSEU DE VALLS
Valls
Jornada de portes obertes
D'11 h a 14 h, de 17 h a 
20 h, i de 22 h a 24 h
Activitat per a 
infants. A les 18 h
Activitat de joc de rol 
(amb inscripció prèvia)
A partir de les 22 h
Música i tast de vins.
A partir de les 22 h

CENTRE INTERPRETACIÓ 
ART RUPESTRE CIAR
Montblanc
Visita guiada taller rupestre.
A les 19 h

MUSEU MARÈS
Montblanc
Visita comentada 
acompanyada 
d'interpretaccions 
de cant gregorià. 
A les 22h
Visita teatrelitzada. 
S'oferirà copa de vi i 
música en directe.
A partir de les 23 h

MUSEU DE LA MAR 
DE L'EBRE
La Ràpita
Jornada de portes obertes
D'11 h a 14 h i de 16 h a 19 h
Visita teatralitzada gratuïta 
Entre pirates i pescadors.
A les 17.30
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