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Aquest dissabte se celebra la Nit dels Museus arreu de Catalunya, com a 
preludi del Dia Internacional dels Museus (DIM), que s’escau el dimarts 18 
de maig. Després de la celebració forçosament virtual de l’any passat, aquest 
2021 els equipaments recuperen la presencialitat i han pogut programar 
activitats i ampliar els horaris de portes obertes. Avui publiquem en exclusiva 
per als subscriptors de Núvol i de l'Ara aquesta revista digital interactiva sobre 
el DIM, on trobareu una àmplia tria d’exposicions, vídeos amb visites virtuals 
i una agenda d'activitats. 

Enguany el Consell Internacional de Museus (ICOM) ens convida a repensar 
la relació dels museus amb les comunitats a les quals serveixen, experimentar 
amb nous models híbrids de consum cultural i reafirmar amb força el valor 
dels museus en la construcció d’un futur just i sostenible. Per reforçar aquesta 
proposta ha triat el lema «El futur dels museus: recuperar i reimaginar». En 
aquesta ocasió, es vol donar visibilitat a dos dels col·lectius que més han patit 
a conseqüència de la pandèmia i que estan directament relacionats amb el 
lema d’enguany: les persones grans i els joves. 

Aquest número especial s'obre amb una entrevista que Clàudia Rius ha fet 
a una de les directores de museus més veteranes de Catalunya, i a un dels 
directors més joves. La revista també recull les conclusions d’una colla de 
joves que han reflexionat sobre el futur dels museus. Al llarg del darrer any, 
els museus s’han esforçat per oferir visites virtuals i sumar al públic presencial 
una audiència digital. La revista presenta i enllaça vídeos que ens acosten a 
les interioritats d’alguns museus que podrem visitar o descobrir en línia. Pareu 
atenció als enllaços i voleu!

https://www.nuvol.com/subscripcions
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El futur dels museus:
recuperar i reimaginar 
Portes obertes i activitats gratuïtes 
Entra a patrimoni.gencat.cat/dim2021
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El lema del Dia Internacional dels Museus és: «El futur dels 
museus: recuperar i reimaginar», i els centres han aprofitat 
l’avinentesa per enfocar-se cap al públic adult i cap al jove. 
Per aquest motiu, entrevistem una de les directores més 
veteranes dels museus catalans, Anna Omedes (66 anys), 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; i un dels més 
novells, Carles Freixes (33 anys), director del Museu Diocesà 
i Comarcal de Solsona.

Anna, com era el panorama dels museus quan vas entrar-hi a 
treballar? Vaig començar com a becària al Museu de Zoologia 
l’any 1981. En aquell moment ja havíem entès que els grans 
museus europeus servien per demostrar el poder dels estats. 
La gran entrada de col·leccions que va haver-hi a mitjans del 
segle xx va passar a ser un problema, perquè ocupaven molt 
i perquè convertien els museus en santuaris. Al Museu de 
Zoologia, la Roser Nos va començar a fer-hi transformacions. 
Per exemple, preparar activitats o fer exposicions temporals. 
Allò va ser una modernització molt semblant a la que hi ha ara.

I tu, Carles, com veus el panorama? El Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona és més petit que el de Ciències Naturals. 
Fins ara, per part nostra hi havia una dependència de les 
exposicions permanents, i gairebé no es feien ni activitats 
ni exposicions temporals. Però el públic no en té prou i ens 
demana coses noves. També volem millorar la relació amb les 

universitat i les escoles. I en aquest moment el gran dubte que 
tenim és el de la virtualitat: ha vingut per quedar-se?

Anna, què interessarà del Museu de CIències Naturals al 
públic jove? I a l’adult? En el nostre cas, els visitants joves 
acostumen a ser molt conscients de les problemàtiques lligades 
a la sostenibilitat planetària, i per això intentem no explicar 
només desgràcies, sinó proposar coses que poden fer, donar-los 
decàlegs... Els joves tenen una visió més pràctica, més aplicada. 
A la gent gran li agrada entendre com funcionen les coses i 
per què estem on estem. Tots dos públics tenen el seu espai 
al museu, i de fet són els que s’ho passen millor, perquè els 
adults que venen amb nens estan vigilant la canalla! 

I des del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, com us 
enfoqueu a aquests dos públics? Vull trencar una llança sobre 
aquest tema. Hi ha gent gran que agraeix noves propostes, i 
gent jove que ja en té prou observant una escultura romànica. 
A part d’això, cal tenir sempre els fons propis ben treballats 
i potenciar la recerca. Una piulada a Twitter o una foto a 
Instagram poden semblar molt simples, però és probable 
que tinguin una recerca doctoral a darrere. La millor carta 
de presentació que tenim són les nostres xarxes socials, però 
hem de reconèixer la feina que hi ha darrere.

CL ÀUDIA RIUS

ANNA OMEDES
I CARLES FREIXES
«EL GRAN DUBTE QUE TENIM 

ÉS EL DE LA V IRTUALITAT»
Entrevistem una directora sènior dels museus catalans, Anna Omedes, i un director 

júnior, Carles Freixes, amb motiu del Dia Internacional dels Museus d’enguany

EL S M U S EU S A D EB AT
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a majoria de serveis educatius dels museus 
estan externalitzats. La mediació i divulgació 
museística la fan persones laboralment alienes 
als centres, que en moltes ocasions no tenen 
contacte directe amb les direccions o amb 
altres treballadores d’altres departaments, 
per poder compartir les temàtiques que es 

volen transmetre o poder aportar el punt de vista educatiu 
en la construcció d’exposicions, per exemple.

Aquestes persones són les educadores patrimonials, i la 
seva feina s’invisibilitza sempre. Ho hem vist, per exemple, 
a les jornades virtuals de museus que s’han fet durant 
aquests mesos de pandèmia. Les educadores tampoc es 
tenen en compte dins de l’estructura jeràrquica habitual 
del museu; elles no parlen, parlen per a elles. Estan a la 
base de la piràmide, juntament amb la importància que es 
dona, en general, a l’educació patrimonial museística. Es 
demana que les educadores estiguin molt formades, amb 
llicenciatures en Humanitats, Ciències socials o Educació. 
Que tinguin postgraus i màsters en Gestió cultural. Que 
tinguin coneixements de Pedagogia i Didàctica del patrimoni. 
Que elaborin i revisin recursos educatius. I a més, que parlin 
multitud de llengües.

La mediació patrimonial és una tasca complexa i delicada 
que exigeix el domini de moltes destreses i competències, 
i resulta fonamental que la persona que divulga tingui una 
formació específica que aprofundeixi en tres nivells de 
coneixement: els continguts científics, els psicopedagògics i 

el lingüístic. El reconeixement de la pluralitat de públics és 
essencial per a una bona mediació del relat que la institució 
vol transmetre, i l’educadora és l’encarregada de deconstruir-
lo i ampliar-lo amb els punts de vista de les persones no 
especialistes que s’apropen al patrimoni cultural. I tot això 
ho fan amb sous, condicions laborals i contractes precaris, i 
una definició gens clara de les funcions que tenen assignades, 
que abandonen quan els surt alguna feina millor.

A part, no ho oblidem: el noranta i molt per cent 
d’aquestes professionals són dones. Ai! Precarietat, rotació 
laboral, invisibilitat i dones… Un clàssic, oi? Aquell museu 
social que posa les persones al centre, però que no cuida 
al seu propi personal, quin embolic… Vull reivindicar les 
educadores patrimonials perquè són les que garanteixen un 
aprenentatge transformador i significatiu: la persona visita 
un museu a partir d’allò que sap i, gràcies a la mediadora, 
reorganitza el seu coneixement del món. Per això hem 
d’escoltar a aquestes educadores. Existeixen, i són les 
expertes en educació als museus.

MARIA C ACHEDA

EL S M U S EU S A D EB AT
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ELS JOVES 
TAMBÉ ANEM 
ALS MUSEUS!

U
na proposta per reimaginar els museus i 
buscar propostes per incentivar el patrimoni 
envers els joves

Qui diu que anar als museus és una 
activitat per a gent gran? Als joves també 
els interessen i tenen moltes coses a dir-ne, 
sobre ells i sobre el seu futur. És per això que, 

el 17 d’abril, es va organitzar en línia l’EdCamp «Joves i Museus» 
una jornada on una cinquantena de joves van debatre i generar 
propostes al voltant d’un eix principal: els joves i els museus.

Un dels temes que van tractar va ser la funció dels 
museus com a agents transformadors socials i les 
possibilitats laborals. Sentiments com la frustració o 
l’exigència dels processos de selecció són habituals entre 
els joves. Senten que és força contradictori que, tenint una 
formació i moltes idees innovadores, no hi hagi cap mitjà 
per tal d’ésser escoltats. Els museus haurien d’esdevenir 
un espai on els joves puguin expressar-se.

També posen de manifest els deures pendents pel que 
fa a la perspectiva de gènere. Cal incloure-la de manera 
transversal, mitjançant una renovació del discurs i del 
llenguatge o un manual de Bones Pràctiques.

Els museus tampoc poden quedar al marge de la 
seva implicació dins la societat. Han de ser centres vius 
i connectats amb la realitat social, i es podria aconseguir 
incloent diversos perfils dins la pròpia gestió. També és 
necessària una reinterpretació de discursos actuals, des 
de les institucions museístiques.

Un altre tema que tracten és la inclusió de les TIC als 
museus. Si bé és cert que han començat a indagar-hi, la 
sensació que tenen els joves és que encara no s’ha fet 
prou. Una de les propostes podria ser emprar referents 
que quallen entre els joves, com els videojocs o l’ús de 
les xarxes socials, establint un vincle entre les persones i 
els museus. Si els joves són aquells que dominen més les 
xarxes socials, per què no se’ls inclou dins la comunicació 
dels museus?

La presència dels joves als museus no és suficient, sigui 
per la unidireccionalitat o institucionalitat dels museus. Costa 
molt apropar-se als joves, i esdevé un peix que es mossega la 
cua, perquè acaben perdent l’interès pel patrimoni. I quines 
solucions proposen? Tenir en compte els joves a l’hora de 
dissenyar els continguts, la programació de les exposicions i la 
inclusió de les noves generacions en el dia a dia dels museus.

Però no tot va quedar en paraules. El 18 de maig 
presentaran unes píndoles en format vídeo per a cadascun 
dels temes tractats, on exposaran les propostes que van 
sorgir. Perquè els joves sí que es preocupen pel futur: pel 
seu i pel dels museus.

L’Edcamp de Museus ha estat impulsat per la Direcció 
General de Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura, organitzat pel Museu del Suro, el Museu de 
l'Empordà, el Museu del Ferrocarril, el Museu d'Esplugues i 
7jovesMatinerxs, i ha comptat amb la col·laboració d’Adhoc 
cultura i del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i 
Museologia de la UB. Pots consultar més informació aquí.

Els Museus i els joves 
parlem el mateix 
llenguatge?

MARIA SERRA MONCUNILL

EL S M U S EU S A D EB AT
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Amb el suport de:

Exposició
24 DE NOVEMBRE 2020 -
18 DE JULIOL 2021
MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA

EXPOSICIONS
FINS AL 9 DE GENER 2022

MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA
Quan visitis el Museu de la Música, fi xa’t en l’espai exterior perquè 

a les columnes del voltant hi ha una mostra temporal sobre els músics 
que van formar part de l’orquestra Pau Casals.

MUSEU PAU CASALS (EL VENDRELL)

AMB  L’ENTRADA PER A UNA DE LES DUES MOSTRES ES PODRÀ ACCEDIR A L’ALTRA DE FORMA GRATUÏTA,
GAUDINT AIXÍ DE LES DUES VISITES AL PREU D’UNA. 

NÚVOL_Anunci_ExpoPauCasals_DIA DELS MUSEUS_ 210x280+5mm.indd   1NÚVOL_Anunci_ExpoPauCasals_DIA DELS MUSEUS_ 210x280+5mm.indd   1 29/04/2021   12:09:3929/04/2021   12:09:39
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LA NIT 
DELS MUSEUS  
TORNA A BARCELONA

quest dissabte, 15 de maig, entre 
les 18 i les 23 hores, tindrà lloc 
la Nit dels Museus 2021. En 
aquesta nova edició hi 
prendran part 74 equipaments 
i espais de 8 ciutats de l’àrea 
metropolitana.

Com en altres edicions de la Nit dels Museus, a banda 
d’oferir entrada gratuïta a les exposicions temporals i 
col·leccions permanents, també s’organitzen diverses 
activitats per a totes les edats. La imatge gràfica l’ha realitzat 
la dissenyadora Susana Blasco, Premi Gràffica per les seves 
aportacions a la tècnica del collage.

En aquesta Nit dels Museus destaquen especialment les 
retrospectives de Félix González-Torres, «Política de relació», 
al MACBA, i de Nanni Balestrini, «La violència il·lustrada», 
a La Virreina; conceptes que també són presents a «Per 
una educació en llibertat», al Born. Sobre la redescoberta 
del passat, trobem «La guerra infinita» al MNAC i «Imatges 
trobades. La Barcelona marítima de postguerra» al Museu 
Marítim. Altres exposicions destacades són «El somni americà. 
Del pop a l’actualitat» al CaixaForum, «Mart. El mirall vermell», 

al CCCB, «Symphony», al CaixaForum, o «Can Negre 360°», 
al Centre Jujol.

També obren les seves portes espais clàssics com l’Arxiu 
Històric de la Ciutat i el Fotogràfic, el Museu Picasso, el Museu 
de Ciències Naturals, el Centre d’Art Contemporani a la Fabra 
i Coats o el KBr. Diverses ofertes sobre art, història, memòria, 
ciència, patrimoni, bellesa, esport, natura... per compondre 
l’àmplia i renovada oferta expositiva metropolitana.

Pel que fa a les activitats, destaquen les visites guiades 
entre els nombrosos espais, com les del Servei d’Arqueologia 
per a l’aqüeducte, la muralla romana i el Mercat de Sant 
Antoni; el Born, el Castell de Montjuïc, diversos equipaments 
del MUHBA, la fundació Brossa, entre d’altres. Hi haurà 
concerts al museu de la Música, al Born i al CaixaForum; 
teatre al Castell de Cornellà; dansa al de Montjuïc; poesia 
a La Virreina; activitats interactives al Museu de la Música 
i al Sant Lluc i Tallers al Museu de l’Institut del Teatre, al 
d’Arqueologia, al d’Història de Catalunya, al CaixaForum, al 
CosmoCaixa, al Centre Jujol i a Can Tinturé.

Per a més informació sobre els equipaments i les activitats 
a realitzar, així com les inscripcions i reserves prèvies, 
consulteu el web de La Nit dels Museus.

10B A RCELO N A ,  EP I CEN T R E M U S EÍ S T I C

http://barcelona.cat/lanitdelsmuseus/
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ICONES POP DEL 
SOMNI AMERICÀ

En un dels seus viatges en cotxe de 
Nova York a Los Angeles, Andy Warhol 
explicava: «Com més a l’oest anàvem, 
més pop em semblava tot el que vèiem 
a les carreteres. I quan pensaves en 
clau pop, ja no podies tornar a mirar 
Amèrica de la mateixa manera». Warhol 

va capturar el miratge del somni americà amb les seves 
imatges seriades, fossin llaunes de sopa o icones com 
Marilyn Monroe, apropiant-se del mateix efecte amb què 
la publicitat de masses, els mitjans de comunicació i les 
pel·lícules impactaven a la retina dels nord-americans. És 
un dels artistes que encapçala l’exposició del CaixaForum 
«El somni americà. Del pop a l’actualitat», un recorregut per 
l’art del gravat als Estats Units durant els últims seixanta 
anys, que podeu visitar fins al 13 de juny.

Hi trobareu una vasta selecció de més de dues-centes 
obres de primeres figures de l’art contemporani, com 
Andy Warhol, Sol LeWitt, Robert Rauschenberg, Willem 
de Kooning, CyTwombly, Ed Ruscha, Louise Bourgeois, 
Jasper Johns o Roy Lichtenstein. 

Lichtenstein parteix del llenguatge visual dels còmics 
de l’època, que convidaven a creure que l’esforç personal 
tenia la seva recompensa en un món ordenat i just. L’artista 
americà se serveix de la serigrafia per traduir el puntillisme 
del còmic i donar a la seva obra l’efecte comercial impersonal 
que buscava. Molts d’aquests artistes, com el mateix Warhol 
o James Rosenquist, provenien de l’art comercial dels anys 
cinquanta i dominaven els recursos per captar l’atenció 
amb impactes visuals: colors primaris i llampants, grans 
formats, imatges cridaneres.

L’art pop no s’entendria sense l’eclosió de la serigrafia 
a la dècada dels seixanta. Aquesta nova tècnica permetia 
fer plantilles d’estergit a partir de fotografies i treballar 
amb blocs de colors plans i sense matisos, res a veure amb 
l’obsessió pel traç gestual dels expressionistes abstractes 
que havien dominat l’escena artística durant la dècada 
dels cinquanta. 

Walter Benjamin ja havia anunciat molts anys abans la 
pèrdua de l’aura de l’obra d’art arran de la seva reproductibilitat 
tècnica. L’art pop dels seixanta neix ja assumint aquesta 
pèrdua, però paradoxalment aconsegueix investir d’una aura 
artefactes i construccions de la vida quotidiana que no havien 

estat mai objecte de representació artística. I en trobareu 
mostres a l’exposició, com la màquina de xiclets de Wayne 
Thiebaud, els retrats fotorealistes de bars i restaurants de 
Richard Estes o les gasolineres d’Ed Ruscha. 

Si l’art pop dota personatges i artefactes quotidians 
d’una dimensió icònica, amb una voluntat mitificadora, en 
altres instàncies té la capacitat, des de la dissidència, de 
desidealitzar imatges que prèviament han estat replicades 
fins a l’avorriment pels mitjans de comunicació de masses. 
Trobareu mostres d’aquest resultat al retrat que Andy 
Warhol va fer de Nixon o a la caricatura amb què Jim 
Dine va convertir Mao i el president Lyndon B. Johnson 
en dues drag-queens. L’efecte multiplicador de la serigrafia 
comporta aquí un escarni afegit.

L’exposició no es limita a l’eclosió pop dels anys 
seixanta, sinó que fa un llarg recorregut per la història 
dels Estats Units fins passada la crisi del 2008. Així, al llarg 
de la visita podreu resseguir la persistència de l’abstracció 
al moviment gestual i el hard edge dels anys seixanta i 
setanta, l’emergència del minimalisme i el conceptualisme 
a partir dels anys setanta, el fotorealisme i el retorn a la 
figuració.

BERNAT PUIGTOBELLA

C AIX AFÒRUM
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l concepte «museu social» és fruit de 
l’evolució històrica del concepte «museu». 
La Revolució Francesa suposà que les 
col·leccions reials es concebessin com a 
llegat col·lectiu i s’obrissin al públic. La 
Il·lustració apostà pels museus com a 
eines per impulsar el coneixement 

universal. I, per últim, el moviment de la Nova 
Museologia afavorí una noció de museu molt més 
àmplia, concebent-lo més enllà de l’edifici i englobant la 
comunitat i el territori que l’envolta. 

En l’actualitat, ens trobem amb aquesta idea social 
a l’hora de plantejar millores als nostres museus 
o construir-ne de nous. Els nous museus es doten 
de botiga, consignes, bar, zona de descans, sales 
polivalents, auditori i una gran recepció per a l’acollida 
de grups i visitants. Avui els museus són espais més 
col·lectius, donen més protagonisme a les necessitats 
dels visitants i, alhora, la ciutadania està cridada a 
sentir-se’n part activa. 

A més, en aquest moment, la major part de museus 
tenen la participació d’administracions públiques, que 
han de retre comptes de la despesa pública que es duu 
a terme. És per això que es comencen a impulsar nous 
programes i a reivindicar els centres museístics com a 
equipaments al servei de la ciutadania. 

Així doncs, és l’esdevenir natural de la història, 
el que ens ha portat a parlar del museu social, i ara 
hem de pensar com s’aplica a Catalunya, tenint en 
compte aspectes com l’organització dels museus, les 
col·leccions, les estratègies digitals, els compromisos 
cívics... El coneixement del que ja es duu a terme 
pot incentivar cada espai a construir i desenvolupar 
el seu propi model de museu social d'acord amb les 
seves singularitats. Ésser museu social o no, depèn de 
tots nosaltres!

*Cada dilluns de primer de mes, Jordi Medina publica 
a Núvol una guia sobre l’aplicació del museu social a 
Catalunya

JORDI MEDINA ALSINA

El Museu social: 
ésser o no ésser?

Print 3D: Reimprimir la realitat pretén conscienciar la 
població d’una transformació que revolucionarà la 
manera de relacionar-nos amb el món. L’exposició 
explora l’abast de la impressió 3D i la repercussió de 
la seva aplicació. Hi descobrireu conceptes clau per 
comprendre d’on venim mentre descobriu centenars 
d’objectes elaborats amb impressió 3D: des d’objectes 
d’ús hospitalari utilitzats durant la crisi de la COVID-19 
fins a la producció d’instruments musicals o peces de la 
indústria de la moda. «És la possibilitat de personalitzar-
nos les peces segons les pròpies necessitats», diu Javier 
Hidalgo, director d'exposicions de ciència de la Fundació 
«la Caixa». Però aquesta personalització també genera 
debats ètics: estem disposats a acceptar els nous reptes 
ètics? Quins usos hi haurà amb les dades obtingudes i 
models creats?

L’objectiu és mostrar la versatilitat d’aquesta nova 
tecnologia i els seus efectes, arribar a la comunitat 
educativa i plantejar la voluntat d’inserir-se dins 
l’economia circular amb la reutilització de peces per tal 
d’evitar residus. Print 3D: Reimprimir la realitat és una 
mostra d’aquest present immediat i s’exhibeix amb orgull 
i voluntat de millora en tots els sentits possibles. El futur 
és entre nosaltres i el CosmoCaixa ho fa visible apropant-
nos a aquesta realitat.

BERTA GALOFRÉ CLARET

El futur és  
entre nosaltres

COSMOC AIX A

https://www.nuvol.com/firmes/jordi-medina-alsina
https://www.nuvol.com/firmes/jordi-medina-alsina
https://www.nuvol.com/firmes/jordi-medina-alsina
https://cosmocaixa.es/ca/p/print3d_a11353685
https://cosmocaixa.org/ca/p/print3d_a11353685
https://cosmocaixa.org/ca/p/print3d_a11353685
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G
ustavo Dudamel, quan la Fundació la Caixa li 
va presentar el projecte «Symphony», ara 
fa 4 anys, s’hi va sumar de seguida. Era 
d’esperar si considerem el compromís 
del prestigiós director veneçolà per 
difondre la música clàssica a tots nivells 
i la seva profunda convicció que l’accés 

a l’art és, en les seves paraules, un «poderós element de 
transformació social».

L’apropament a la música mitjançant la tecnologia és 
exactament la vocació de «Symphony», una innovadora 
proposta immersiva que ara s’ha convertit en un espai 
permanent al CaixaForum i en la qual han participat més 
de 250 persones. Per tal de posar-la a l’abast d’un públic 
el més ampli possible, s’ha plantejat com una iniciativa 
gratuïta i mòbil que durant 10 anys recorrerà diferents 
ciutats d’Espanya i Portugal. Es preveu que arribi a uns 
200.000 visitants en una mostra del compromís social que 
caracteritza els projectes de la fundació.

El principal artífex n’és Igor Cortadellas, responsable 
de la realització i del guió. Seva és la idea de base de les 
dues pel·lícules que es projecten. La primera ens mostra 
l’entorn sonor que envolta tres joves músics becats per 
la Fundació Gustavo Dudamel i com els sons del seu 
món es van estructurant fins a crear música. Tots tres 

es reuniran amb els seus companys i els músics de la 
Mahler Chamber Orchestra al Gran Teatre del Liceu per 
interpretar Beethoven i Mahler sota la batuta de Dudamel 
durant la segona part, una impactant experiència viscuda 
amb auriculars i ulleres de realitat virtual que ens permet 
sentir-nos part de l’orquestra, experimentar el so des 
de dins d’un violí i fins i tot imaginar com deuen ser els 
colors de l’ànima humana.

I és que justament aquest és el missatge dels creadors 
de «Symphony»: la tecnologia emprada és puntera i el 
desplegament de mitjans és desbordant, però per sobre 
de tot planeja l’amor per l’esperit humà i la recerca de 
l’emoció. L’objectiu és commoure tothom que s’acosti a 
l’experiència sense necessitat de ser un expert en música 
clàssica. És per aquest motiu que Cortadellas ha renunciat 
explícitament als cops d’efecte i a la contundència pròpia 
d’altres experiments de realitat virtual. 

Gustavo Dudamel, que es declara un optimista irredempt, 
aposta per l’accés a les arts com a mètode per destruir 
barreres i establir ponts entre les persones i insisteix que 
«la música no pertany a l’elit». Deixem-nos, doncs, contagiar 
per l’entusiasme d’aquests músics que acaben ballant el 
mambo de «West Side Story» de Bernstein i disposem-nos 
a passar-ho bé sense complexos perquè «Simphony» i el 
que conté és per a tots nosaltres.

MERIT XELL TENA

Symphony 
o les entranyes 

de la música

C AIX AFORUM

B A RCELO N A ,  EP I CEN T R E M U S EÍ S T I C

https://fundacionlacaixa.org/ca/symphony-musica-realitat-virtual
https://fundacionlacaixa.org/ca/symphony-musica-realitat-virtual
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l MACBA ha inaugurat una exposició singular, 
que l'ha portat a sortir del seu recinte del 
Raval per escampar-se per la ciutat. És 
paradoxal: mentre esperem la somniada 
ampliació d'aquest equipament, l'exposició 
d'un artista minimalista ha galvanitzat una 
necessitat real del museu de fer-se present 

als carrers de la ciutat. Aquests dies trobareu a les instal·lacions
in situ d'obres de Gonzalez-Torres, en diversos espais de 
Barcelona: al Pavelló Mies van der Rohe, la Rambla del 
Raval, L'Auditori i en tanques publicitàries de la ciutat i 
Rodalies. Algunes d'aquestes peces han estat duplicades, 
tant al museu com en espais exteriors. És el cas de la peça 
Untitled (It's Just a Matter of Time), una gran cartellera que 
porta inscrita en lletres gòtiques la frase És només qüestió de 
temps. La tipografia, que ens remet a l'Alemanya nazi, té aquí 
una especial significació i està oberta a múltiples lectures.

L'obra de Felix Gonzalez-Torres s'inscriu en un moment 
del temps, els anys vuitanta i noranta, però es presenta 
com una matèria oberta a reubicacions, redimensions i 
traduccions. La seva adaptabilitat es posa al servei de la 
seva vocació profètica. El propietari d'una obra de Gonzalez-
Torres ha d'acceptar que no posseeix l'obra original, sinó 
la primera, però té la potestat de prestar-la i supervisar 
l'adaptació o reinstal·lació que se'n faci. Bona mostra d’això 
és l'obra que dona la benvinguda al visitant a l'interior del 
museu, Untitled (Portrait of Andrea Rosen), una llista de 
noms i dates gravats a gran altura al llarg del passadís de la 
tercera planta del museu. Aquesta obra ha estat adaptada 
gràcies a l'autorització dels propietaris que l'han prestat, que 
han permès que la llista es recompongui amb annexions 
i supressions. 

És només qüestió de temps. Una segona lectura 
d'aquesta divisa la trobem en una de les obres que podeu 
veure al MACBA. Gonzalez-Torres, que era molt donat a 
confegir llistes de noms, completa una de les seves llistes 
amb el concepte Patient zero. L'artista, que va morir als 39 
anys de complicacions derivades de la sida, que ja s'havia 
emportat la seva parella cinc anys abans, és un sensor 
que somatitza en carn pròpia les contradiccions del seu 
temps. Gonzalez-Torres va acaparar mals que avui són el 
pa de cada dia per a molts: va patir l'exili cubà, l'homofòbia 
a l'Amèrica de Reagan, va viure a l'ull de l'huracà d'una 
epidèmia estigmatitzadora... 

És només qüestió de temps. Una de les obsessions de 
Gonzalez-Torres té a veure amb la gestió de la memòria 
i la seva traducció monumental. Per això qüestiona els 
monuments que legitimen els poders colonials. Una de 
les peces més dinàmiques del museu, Untitled (Go-Go 
Dancing Platform) juga a confondre un escenari amb un 
monument, ja que ens presenta una peanya buida, sobre 
la qual només una vegada al dia, i tan sols durant uns 
minuts, hi podem veure un Go-Go dancer ballant. Ara 
que s'han tombat tantes estàtues d'antics esclavistes, de 
peanyes buides en tenim algunes de ben presents. Sense 
anar més lluny, la de l'estàtua d'Antonio López, Marquès de 
Comillas (també present a Portrait of Andrea Rosen), que va 
ser retirada l'any 2018 després d'un intens debat promogut 
pels Comuns sobre polítiques de memòria a l'espai públic.

És només qüestió de temps també perquè l'obra d'art 
està subjecta a la temporalitat i travessa el temps. I per 
fer-nos-en sentir partícips, l'artista ens convida a travessar 
literalment una de les seves obres, Untitled (Water), la més 
monumental de totes una cortina de grans dimensions, 

BERNAT PUIG TOBELL A

Felix Gonzalez-Torres, 
el  pacient zero

MACBA
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«
Em vaig despertar una nit i vaig pensar: què 
faig amb tot això guardat a casa, que no ho 
veu ningú?», deia Rafael Tous (Barcelona, 
1940), col·leccionista privat, el mes de 
febrer de l’any passat, quan acabava de 
donar el seu conjunt d’un miler d’obres 
d’art conceptual català al Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona. «Si hi ha alguna casa al 
món on aquesta col·lecció tingui sentit, és al MACBA», 
assegurava Ferran Barenblit, director de la Institució, 
que agraïa al col·leccionista la generositat. 

A partir del 14 de maig, el Museu dedica una 
exposició a les obres d’aquesta col·lecció, que són el 
retrat d’un moment i d’unes pràctiques artístiques 
concretes. Vinculat al món del tèxtil i col·leccionista 
apassionat, Rafael Tous va apostar per l’art de concepte 
com un conjunt de pràctiques plurals que prioritzaven 
la idea i el procés per damunt de l’objecte. Sense 
intenció especulativa i d’una manera intuïtiva, Tous va 
configurar un fons que recull les actituds i els treballs 
experimentals portats a terme per un grup d’artistes, 
amb alguns dels quals va establir vincles d’amistat i els 
va acompanyar en el seu creixement artístic.

Aquesta col·lecció conté el testimoni d’una 
generació que, situada fora dels circuits convencionals 
de l’art, es va aplegar entorn d’exposicions i espais 
culturals alternatius. Entre les primeres cal destacar 
la Mostra d’Art Jove de Granollers (1971 i 1972), 1.219 m3 
al frontó de Vilanova de la Roca (1972) i Informació 
d’Art Concepte a la Llotja del Tint de Banyoles (1973). 
L’exposició de la col·lecció, titulada En temps real, 
també recorda el paper que va tenir, a partir de 1980, 
l’espai Metrònom de Barcelona, creat i programat pel 
mateix Rafael Tous.

CLÀUDIA RIUS

En temps real

MACBA

confeccionada amb fils de granadura de color 
blau, que separa en dos espais la sala més gran 
de l'exposició.

Una altra peça emblemàtica que ens parla 
d'aquesta subjecció de l'obra a la temporalitat és 
l'única que Gonzalez-Torres va titular en castellà: 
Untitled (Para un hombre en uniforme), on es 
disposa una muntanya de piruletes embolicades 
amb els colors patriòtics de la bandera nord-
americana: piruletes vermelles, blanques i blaves, 
que s'ofereixen al visitant perquè se les endugui 
a casa. Talment com si fos una clepsidra que 
es va buidant. Para un hombre en uniforme és 
una instal·lació de subministrament il·limitat, 
que es presenta com una ofrena obscena als 
militars veterans, embolicada amb els colors 
de l'Old Glory. 

«Gonzalez-Torres va ser un pioner en concebre 
les dimensions culturals, sexuals i nacionals de la 
identitat com a àrees en conflicte dins un mateix 
camp de batalla crític», ha dit Ivan de la Nuez, 
remarcant també que és significatiu i insòlit que 
«un artista tan auster aconseguís marcar gent tan 
diversa, sobretot en un món que, després de la 
seva mort, va quedar dominat per una tecnologia 
que ell no va arribar a conèixer». Vet aquí un dels 
últims artistes de finals del segle xx que encara va 
compondre la seva obra al marge de la revolució 
que suposaria Internet. La nuesa tecnològica dels 
seus plantejaments encara faran més nítida la 
força profètica i la condició pòstuma de la seva 
obra. És només qüestió de temps.

Untitled (Go-Go Dancing Platform), 1991. Vista d’instal·lació: Felix Gonza-
lez-Torres. David Zwirner Gallery, Nova York, Nova York. 27 d’abril – 14 de 
juliol de 2017. Fotògraf: EPW Studio / Maris Hutchinson. Cortesia de la 
Felix Gonzalez-Torres Foundation. ©Felix Gonzalez-Torres
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D
os anys després de La capsa vermella, 
Comanegra publica L’endemà de la 
retirada, un recull de les instantànies 
que el fotògraf Antoni Campañà (1906-
1989) va fer el març de 1939, durant la 
retirada republicana per Portbou. A 
través de la bellesa dramàtica de la 

destrucció i el viatge, fa un retrat de la complexitat de 
la Guerra Civil. 

Campañà va començar com un dels referents del 
pictorialisme fotogràfic, que va practicar intensament 
des de mitjans dels anys vint. Servint-se de la tècnica 
del bromoli, agermanava la fotografia i la pintura per 
tal de crear unes imatges úniques, no reproduïbles. 
La temàtica de les seves fotografies oscil·la entre 
l’interès tradicional per la pagesia i el món rural, i la 
nova mirada sobre les realitats més modernes del 
ferrocarril o el transport. 

Ara, en col·laboració amb el seu net Toni Monné, 
el MNAC presenta fins al 18 de juliol una exposició de 
caràcter antològic, en què se’ns mostren les diferents 
etapes de la prolífica carrera fotogràfica de Campañà, 
alhora que s’aprofundeix en els aspectes més personals 
de la seva complexa biografia.

Campañà tracta els temes amb delicadesa, sense 
cap mena de truculència ni efectismes, amb un gran 
respecte envers la gent fotografiada. No li agradava 
recrear-se en la misèria, però va tenir l’enteresa 
de retratar la realitat que l’envoltava. Tots aquests 
reconeixements pòstums contribueixen a recuperar 
una figura que va veure la seva trajectòria escapçada, 
en part, pel seu propi silenci i discreció, i l’afegeixen 
a la nòmina dels fotògrafs més reconeguts d’aquest 
període, com Centelles o Capa.

JOSEP MARIA CORTINA

La guerra infinita 
d’Antoni Campañà

Antoni Campañà, Fotografia del 
retorn de Lluís Companys, 1936 

Antoni Campañà. Menjador 
per a pobres, 1936
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Per què Broomberg & Chanarin ha vingut a morir a la 
Fabra i Coats de Barcelona? Al desembre estava parlant 
amb la Joana Hurtado, directora de la Fabra i Coats, sobre 
fer un xou aquí. Jo visc a Londres, i en aquell moment no 
sabia on posar tota la feina de Broomberg & Chanarin. Estava 
queixant-me d’aquestes qüestions d’espai i de diners amb 
la Joana, i ella va dir: «Per què no ho portem tot a la Fabra 
i Coats?» Vaig pensar que era una idea brillant. Dos dies 
després va arribar un camió enorme, de 13 metres, i vam 
anar al magatzem i vam carregar-ho tot al vehicle. Després 
el camió va venir cap aquí. 

Va ser dos dies abans que tanqués la frontera! Sí, va ser 
justíssim. Ens vam separar de l’obra, cadascú estava a una 
banda. Això és el que passa quan mors, no? I va ser alliberador. 
L’Adam i jo havíem decidit tallar, ja no volíem treballar junts; 
la nostra col·laboració havia de morir, l’havíem de matar. 
Ens estava fent miserables a tots dos. Aquesta exposició és 
el nostre funeral. Està bé que no poguéssim venir, perquè 
la Joana i el seu equip curatorial van haver de donar sentit a 
tot sense nosaltres. És una retrospectiva d’uns artistes que 
han mort, i quan ets mort no pots parlar.

A l’exposició, l’arxivera Eli Rodríguez desempaqueta i 
ordena tota la vostra obra davant dels ulls de la gent. 
Estem aprofitant aquesta exposició per mirar des de fora 
tot el que hem fet com a artistes i avaluar-ho. Nosaltres ho 
teníem tot documentat, però d’una manera molt caòtica. 
Molts dels nostres projectes s’interroguen sobre els arxius 
i com s’entrelliguen amb la Història i amb els artistes. Ens 
agrada agafar un arxiu i explotar-lo, fer-lo servir per a una 
altra raó. Hi ha aquesta qüestió amb els arxius: han de ser 
històrics i acurats o hi podem jugar?

La diferència entre un historiador i un artista és que 
aquest pot jugar? Sí, i també és la diferència entre un 
artista i un periodista! Periodistes i historiadors treballen 
amb fets, amb veritat, amb informació, tenen una obligació 
a l’hora d’explicar què passa. Els artistes no treballen amb la 
veritat. Poden mentir, poden inventar, hi ha una ambigüitat 
en ells que no es pot controlar. El rol de l’artista és ambiciós, 
ferotge, perillós.

CL ÀUDIA RIUS

OLIVER CHANARIN
«ÉS MOLT AGRADABLE 

HAVER MORT»

Durant els últims vint anys, 
Adam Broomberg i Oliver 
Chanarin han qüestionat 
la fotografia. Fins ara, que 
han decidit posar fi a la seva 
col·laboració. Broomberg & 
Chanarin ha mort, diuen, i la fi 
s’ha certificat a l’exposició 
«The Late Estate» de la 
Fabra i Coats, Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Parlem amb Oliver Chanarin 
sobre la mort en qüestió.

Foto: Helena Guasch

Pots llegir l'entrevista 
sencera a través 
d'aquest codi QR:

Aquí pots veure el 
vídeo de la trobada

FABR A I  COATS ,  CENTRE D 'ART CONTEMPOR ANI DE BARCELONA
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ocs artistes tenen l’oportunitat de fer una 
exposició retrospectiva només catorze anys 
després d’haver començat a pintar, i aquest 
és el cas de Yago Hortal (Barcelona, 1983). 
La Fundació Vila Casas ha apostat per ell i 
li ha dedicat la mostra Allò era abans, això 
és ara, que es pot veure fins al 30 de maig 

al Museu Can Framis del Poblenou. Hortal és un dels noms 
més destacats de la seva generació, i a través d’una pintura 
colorista i autoreferencial ha aconseguit guanyar-se la vida 
en el món de l’art on galeries, fires d’art i marques s’han 
interessat per la seva feina.

Les persones que visitin l’exposició «Allò era abans, això 
és ara» de Yago Hortal a la Fundació Vila Casas tindran la 
sensació que veuen, sobretot, color. Des dels seus inicis, el 
pintor barceloní ha volgut fer un art centrat a la pintura 

mateixa; en les possibilitats del material pastós, els pigments 
i les formes. És per això que el comissari de la mostra, 
Enrique Juncosa, creu que l’obra d’Hortal «es podria 
considerar com a continuadora de la tradició matèrica 
catalana d’Antoni Tàpies i Miquel Barceló». La mostra de 
Can Framis, que segueix un ordre cronològic, permet veure 
l’evolució del pintor, que malgrat fer variacions (el que ell 
anomena «famílies pictòriques») no s’ha allunyat mai del 
seu estil ple de color i gestualitat. La pintura de Yago Hortal 
és minimalista, sense grans evocacions ni representacions, 
sinó amb ganes de gaudir de cada gota i cada traç.

A Can Framis hi veiem 36 obres realitzades entre el 
2007 i el 2020. A les primeres sales, referents al període 
inicial, els blocs de colors estan fragmentats i són més 
fàcils de discernir, com si l’obra fos més un collage que no 
pas un gran traç. A poc a poc, en els quadres pren més 
protagonisme una pinzellada única que conté en si mateixa 
multitud de colors en un sol moviment. En les obres dels 
anys 2010-2019, com més t’hi apropes, més colors hi veus, 
com si posessis la pintura en un microscopi i t’adonessis 
que té moltes més capes de les que el teu ull ha detectat 
a primera vista. En fer un zoom a la pintura, les línies, en 
comptes de separar-se, es multipliquen. Cada obra d’Hortal 
és un esquitx a la retina, un moviment fet amb una força i 
una saturació d’estímuls que t’omple la mirada.

A l’exposició també hi veiem unes pintures en les quals 
la pasta de color sobreïx (perquè Hortal ens recorda que el 
color és matèric, per això Juncosa fa referència a Tàpies) i 
acaba creant formes que transcendeixen la tela, com si es 
tractés més d’una escultura que no pas d’un quadre. Totes 
aquestes obres generen el mateix efecte òptic: com més 
t’hi atanses, més riques i complexes són. Aquesta sensació 
d’infinitud interior de la pintura d’Hortal disminueix a la 
darrera sala, en què el pintor torna als traços més individuals 
dels colors i a la preponderància de capes. A més, en aquest 
últim període, referent a l’any 2020, el pintor aposta pels 
colors foscos, sobretot pel negre i el blau, en contrast amb 
la brillantor pictòrica dels tons fluorescents que havia 
utilitzat fins ara i que feia que els quadres emanessin llum 
des de dins de si mateixos. Hortal diu que aquesta foscor 
final no té res a veure amb la pandèmia del coronavirus, 
però la veritat és que almenys als espectadors, necessitats 
d’alegria, el cos els demana les pintures anteriors. Ara bé, 
ni l’art és autoajuda, ni a Yago Hortal li importa el que 
passi fora de la tela.

CL ÀUDIA RIUS

YAGO HORTAL 
UN ESQUITX A LA RETINA

FUNDACIÓ VIL A C A SA S
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https://www.fundaciovilacasas.com/ca/exposicio/allo-era-abans-aixo-es-ara
https://www.fundaciovilacasas.com/ca/exposicio/allo-era-abans-aixo-es-ara
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FELÍCIA 
FUSTER, 
VERSOS 

PICTÒRICS
GER ARD E .  MUR

s possible viure lluny del teu país natal i escriure 
una obra actual i moderna en una llengua 
materna viva i sòlida? Davant d’aquest escenari, 
Felícia Fuster diria que sí, que és possible. La 
poeta, nascuda a Barcelona el 1921, va instal·lar-
se el 1951 a París, als trenta anys, per prioritzar 
una carrera artística —pintura, escultura, 

collage…— que sempre va combinar amb la creació poètica. 
L’art sempre va ser una dedicació pública; l’escriptura, en 
canvi, va desenvolupar-se privadament; l’obra poètica es va 
mantenir inèdita fins ben entrada la seixantena, moment en 
què Fuster publicà el primer poemari. Enguany celebrem el 
centenari del naixement de la poeta —l’Any Fuster—, una 
commemoració que vol reivindicar la seva doble vessant.

Lluïsa Julià, comissària literària de l’Any Fuster, diu que la 
tardana irrupció editorial de la Fuster poeta «és fàcil d’entendre 

si se sap que se’n va anar a París a prioritzar la seva faceta de 
pintora». Tot i així, cal saber que la poeta «sempre escrivia, 
però ho feia com una cosa més personal». Julià assenyala 
l’interrogant que genera l’aparició del primer recull: «Com és 
que algú que viu tants anys a França és capaç de mantenir 
una llengua tan viva i pura? Fuster no ha d’estudiar la llengua 
perquè la viu intensament a la Barceloneta des de petita i, 
finalment, esclata. Se’n va a trenta anys a París per començar-
hi una carrera que sobretot vol que sigui artística —el primer 
que fa és obrir un taller, però alhora aconsegueix mantenir 
una llengua viva que li permet produir una poesia actual».

Una altra pregunta important que ens hem de fer és si 
París integra una pintora catalana al circuit artístic local. La 
resposta és que sí, però progressivament: «A partir dels anys 
seixanta va participar en diverses exposicions col·lectives. 
Amb continuïtat. Quan fa coses, de seguida destaca; és una 
artista original i moderna, molt personal. No tindrà una activitat 
artística completa fins més endavant, però pictòricament va 
intervenint i exposant».

Ara, la faceta pictòrica de Fuster és reivindicada a través 
de l’exposició antològica «Plurivisions», que podem veure a 
l’Arts Santa Mònica. La mostra acull pintures de les sèries 
Abstracció lírica, Plurivisions i Haikús visuals. Pintures que 
són interpretades per veus i mirades actuals (Ester Xargay, 
Mar Serinyà…). Pilar Parcerisas, comissària artística de l’Any 
Fuster, diu que poesia i pintura «són dos camins indestriables» 
de la personalitat de l’artista: «Si la poesia és combat i cos; la 
plàstica és composició, nus, gest en moviment, que travessa 
l’espai com la paraula llisca sobre el blanc del paper». La 
recuperació de l’art fusterià serveix per emfatitzar les diferents 
etapes de l’obra pictòrica i obrir-ne així el camí als museus. 
Més informació de l'exposició aquí.

ARTS SANTA MÒNIC A

B A RCELO N A ,  EP I CEN T R E M U S EÍ S T I C

https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Felicia-Fuster.-Plurivisions
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CL ÀUDIA RIUS

PER UNA 
EDUCACIÓ  

EN LLIBERTAT

BORN CCM

l 1908, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar 
el «Pressupost Extraordinari de Cultura», 
un pla per a la reforma de l’educació 
perquè fos de qualitat, pública, gratuïta, 
en català, laica i sense segregació per 
sexes. El projecte va fracassar, però va 
esdevenir un referent per als moviments 

educatius catalans posteriors. El Born CCM repassa aquesta 
evolució a través de l’exposició «Per una educació en llibertat. 
Barcelona i l’escola. 1908-1979».

S’hi tracten moments clau del segle xx que van 
tenir relació amb l’ensenyament, com el Pressupost 
Extraordinari de Cultura de 1908, la Setmana Tràgica i 
l’assassinat de Francesc Ferrer i Guàrdia, la Mancomunitat 
de Catalunya, la República, la Guerra Civil, el franquisme, 
el tardofranquisme i la primera democràcia.

L’historiador Antoni Nicolau, comissari de la mostra, 
explica que «entre els molts factors que expliquen el fracàs 

d’Espanya com a estat contemporani, hi 
hauria la incapacitat de construir un bon 
model educatiu».

L’any 1908, el consistori va destinar 
una partida pressupostària a millorar 
l’ensenyança, com explica l’historiador 
Alfred Pérez-Bastardas al llibre Per una 
educació en llibertat (Ajuntament de 
Barcelona, 2021). Francesc Layret va ser-ne 
el gran impulsor, i comptava amb persones 
com Pere Coromines. Es van generar fortes 
oposicions per part de l’Església, la Lliga i 
dels partidaris de Lerroux.

L’historiador Francesc Vilanova firma 
el capítol «Escola i llengües vehiculars a 
Barcelona (1901-1979)», on explica que, a 
partir del 1908, noms com Montessori, 
Decroly, Ferrière i Piaget van començar a 
ser familiars, i es va començar a impulsar 

una xarxa educativa en català.
La primera ruptura es va produir amb la dictadura de Primo 

de Rivera, amb alguns intents d’incidir en la presència de la 
llengua catalana a l’escola. Mentre que la Segona República 
va suposar un període d’èxits i conflictes, el franquisme va 
capgirar la normalitat democràtica escolar.

L’exposició destaca per la seva escenografia, concebuda 
per Lluís Danés. S’hi emulen diversos espais: un carrer del 
Raval de finals del segle xix, la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
sales dedicades a la Mancomunitat i a la República i una aula 
franquista engabiada. Segons Jordi Rabassa, Regidor de Ciutat 
Vella i Memòria Democràtica, la mostra és «una reivindicació 
de llegats que són també models de ciutat.» Per la seva banda, 
Maria Truñó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona, recorda que només quatre de cada deu alumnes 
de Barcelona van a l’escola pública.

Consulta les activitats del DIM al Born CC aquí.
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https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/activitat/per-una-educacio-en-llibertat/
https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/activitat/la-nit-dels-museus-2021/
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CLÀUDIA RIUS

L A VIRREINA

E
l 2019 va morir a Roma l’escriptor i poeta, 
activista revolucionari, artista plàstic i editor 
Nanni Balestrini, un dels intel·lectuals més 
rellevants dels processos de dissidència 
empresos a Itàlia a partir dels anys 60, 
que van veure com a la dècada dels 70 
començava tota una ofensiva contra 

ells, coincidint amb l’entrada de Berlusconi al poder, i 
com els anys 80 suposaven una època de frustració i 
desmobilització. Ara La Virreina torna a mirar cap als 
aprenentatges d’aquell període i presenta la mostra La 
violència il·lustrada.

Nanni Balestrini va néixer a Milà l’any 1935 i en la 
seva joventut va endinsar-se en l’ambient intel·lectual de 
la ciutat, inserit dins d’un sistema capitalista i fordista 
en plena expansió. En aquest context, i com explica el 
traductor i activista Raúl Sánchez Cedillo al text que 
acompanya la mostra de La Virreina, el milanès va 
entrar a la redacció de la revista Il Verri, «situada en la 
neoavanguardia, un punt de vista experimentalista envers 
la literatura i una atenció especial al llenguatge literari 
com a tal.» D’aquest entorn va sorgir el Gruppo 63, on 
va coincidir amb noms avui reconeguts com Umberto 
Eco o Furio Colombo.

La dècada dels 60 va servir a l’italià per treballar en aquest 
experimentalisme cultural col·lectiu, cada cop més polititzat 
i militant. El 1967 es crea la revista Quindici, amb seu a Roma 
i amb Balestrini com a director editorial. A través d’aquesta 
publicació, l’artista va participar en la fundació de Potere 
Operaio, grup polític d’extrema esquerra. L’1 de març de 1968, 
a Roma va tenir lloc l’anomenada «batalla de Valle Giulia», 
enfrontament entre estudiants universitaris i policies, un 
dels episodis més recordats dels anys 60 i 70. Alguns grups 
d’extrema esquerra van apostar per l’estratègia de la tensió, 
que el 1969 va provocar la massacre de Piazza Fontana. Havien 
començat els anomenats «anys de plom».

 «Milà, que semblava l’ecosistema propici per a la hipòtesi 
revolucionària de l’obrer social, es transforma en pocs 
mesos en un infern irrespirable i perillós per a les lluites 
autònomes.» La caiguda de les aspiracions revolucionàries 
dels anys 60s es constata el 7 d’abril de 1979, quan l’Estat tira 
endavant una gran operació repressiva contra els moviments 
proletaris. Nanni Balestrini fuig a París, i des de l’exili, 
comprova com l’experiència violenta ha ennuvolat les fites 
polítiques i poètiques del seu passat immediat. Balestrini 
va continuar actiu fins a la fi dels seus dies, preguntant-se, 
entre altres, què vol dir la violència. Va morir a Roma el 20 
de maig de 2019 a l’edat de 84 anys.

QUI ERA NANNI 
BALESTRINI?

2 1B A RCELO N A ,  EP I CEN T R E M U S EÍ S T I C

https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/la-violencia-illustrada/503
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/la-violencia-illustrada/503
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UN CANT A LA 
BELLESA DEL QUE 

ÉS SENZILL

«
Aquí dintre, en el monestir, el temps s’atura, i 
pots descansar i desconnectar de l’exterior», 
diu Mònica Piera, la comissària de «Mobles 
d’emmagatzematge del Monestir. La grandesa 
del que és senzill», la nova exposició que guarden 
els murs de l’antiga infermeria del Reial Monestir 
de Santa Maria de Pedralbes. Amb la intenció de 

demostrar com la grandesa i la bellesa també poden formar 
part de la simplicitat, els encarregats de muntar i preparar 
aquesta exposició mostren mobles que es trobaven en el 
monestir. Les peces seleccionades són un clar exemple de 
la quotidianitat del monestir i de la practicitat, com destaca 
Piera, que sempre ha acompanyat l’ésser humà.   

Així, el Monestir de Pedralbes manté les portes obertes 
de bat a bat per aquells curiosos que vulguin admirar i 
contemplar com vivien antigament no només les monges 
d’aquest convent en concret, sinó gran part del clergat i de 
la població en general.

En el recorregut brindat es pot observar una gran varietat 
dels tres mobles que, al llarg dels segles, han servit per 
emmagatzemar i custodiar objectes. Sense centrar-nos en 
cada un dels mobles que conté l’exposició, podríem destacar, 

en termes generals, la funcionalitat i utilitat que les monges 
donaven a les caixes i als armaris. Les primeres formaven 
part del dot de les dones que aportaven al matrimoni o, en 
el cas de Pedralbes, al cenobi. Els armaris, encara que n’hi 
havia de diferents tipus, servien per administrar-lo. 

El que més destaca d’aquesta exposició, a part de la 
complicada datació, és el concepte de multifuncionalitat 
que acompanya tot el recorregut. Aquest representa «la idea 
que un moble, per senzill que sigui, sempre és car, per tant 
en aquells temps era millor fer un moble que cobrís diverses 
funcions». Així, un sol objecte, encara que sortís per un preu 
una mica més elevat, abastava funcions i necessitats que 
després no havien de ser cobertes per altres mobles. «La 
idea de ser pràctic i funcional s’ha buscat des de sempre». 

Es tracta d’una «exposició petita, però on hem trobat 
la manera d’ensenyar aquestes peces que si no, no es 
coneixen. I jo crec que tenen un discurs bastant actual», 
explica la comissària. De la presentació i exposició 
d’antiguitats del monestir de Pedralbes, el visitant aprèn 
com es vivia i com, moltes de les invencions actuals que 
semblen úniques i modernes, ja es començaven a tenir en 
compte fa sis segles. 

MÍRIAM TRIAY

MONES TIR DE PEDR ALBES

Caixa Pere Vivas 
Foto: Monestir de Pedralbes
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https://monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/mobles-d%E2%80%99emmagatzematge-del-monestir-grandesa-del-que-%C3%A9s-senzill
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Sobre un gramòfon totalment blanc, l’ombra d’una 
mà acaricia sense parar uns pits de guix: es tracta 
d’un objecte d’Óscar Domínguez, ben real, sense 
artifici. Ja no se sap ben bé on comença el que 
és imaginari», escrivia el 26 de gener de 1938 el 
guionista Maurice Henry a Marianne, un diari 
polític i literari d’esquerres que es publicava a 

París. Henry acabava de visitar la mítica mostra Exposition 
internationale du surrealisme, que va reunir a la Galerie Beaux-
Arts obres que han passat a la història. Entre elles, un gramòfon 
del canari Óscar Domínguez que es creia perdut, però que el 
Museu Picasso de Barcelona ha trobat i ara exposa orgullós.

Una exposició que en genera una altra. La temporada 
passada, al Museu Picasso hi vam poder veure la mostra 
Picasso, la mirada del fotògraf, un recull d’imatges sobre l’artista 
entre les quals hi havia un reportatge fotogràfic que Nick de 
Morgoli va fer l’any 1947 al taller parisenc on el pintor va crear 
el Guernica. En aquelles imatges, el director de l’equipament, 
Emmanuel Guigon, hi va saber veure un objecte del qual havia 
llegit coses, però que no havia vist mai, perquè en teoria estava 
perdut: el gramòfon surrealista Jamais. Gràcies a aquesta 
troballa, l’equip del Museu Picasso va posar-se a treballar, 
fins a descobrir que el pintor canari va regalar-lo al seu amic 
Pablo Picasso cap allà l’any 1945.

Preguntant, cercant i insistint, finalment la filla de Picasso 
i Jacqueline va trucar un dia a Guigon i li va dir que creia que 

havia trobat l’objecte. Estava mal conservat a l’arxiu de l’artista, 
i el museu de Barcelona ha estat l’encarregat de restaurar-lo, 
tornar-lo a posar en funcionament i ara, exposar-lo a la mostra 
Jamais conjuntament amb fotografies de l’exposició que va 
acollir aquesta obra l’any 1938, l’«Exposition internationale du 
surrealisme», plena d’objectes estrambòtics, fosca, il·luminada 
amb la llum d’un braser, perfumada amb olor de cafè, on es 
van fer balls i performances, com els de la ballarina surrealista 
Hélène Vanel, a qui veiem en imatges. «Era com la cova D’Ali 
Babà», resumeix Guigon, que recorda que tot això va passar 
a les portes de la Segona Guerra Mundial.

Concretament, les persones encarregades de restaurar 
el gramòfon han sigut Humberto Duran, per la part del 
mecanisme i el motor, que es creu que era el motor d’una 
màquina de cosir; i Sonia Berrocal i Reyes Jiménez per la part 
d’estructura de l’obra, tota recoberta de guix. «El moviment del 
plat és incompatible amb la seva restauració», diu Jiménez, que 
ressalta la dificultat, però també l’orgull d’haver pogut recuperar 
aquesta peça.  La mostra de Jamais havia de coincidir amb la 
inauguració de l’exposició «Les joies de Picasso», que el museu 
ha posposat per a l’any que ve per culpa del coronavirus: les 
peces haurien d’haver arribat a l’abril, però va ser impossible 
transportar-les. «No tenim les joies de Picasso, però sí la joia de 
Jamais», conclou el director de la institució. Qui vulgui veure-
la, té temps per fer-ho fins al 7 de març de 2021. Per cert, el 
gramòfon no sona. Prou feina té a acariciar el cos d’una dona.

CL ÀUDIA RIUS

EL JAMAIS 
LA REDESCOBERTA 
D’UN GRAMÒFON 

QUE ACARICIA

MUSEU PIC A SSO

Fragment de la revista ‘Voilà’ on es mencionava ‘Jamais’ | Foto: Museu Picasso
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http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/exposicions/jamais-oscar-dominguez-pablo-picasso.html
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TRICICLE: 
DEL LLANTIOL 

AL MÓN 
l Palau Robert dedica una exposició a Tricicle, 
un dels grups de teatre catalans més 
populars de tots els temps. Tricicle Clic. 
Gest, humor i llenguatge repassa els 40 anys 
de trajectòria de la companyia a través de 
documents de tota mena. L’exposició ha 
estat comissariada per l’arquitecte Juli 

Capella i es podrà visitar fins al 3 d’octubre. 
El grup de teatre gestual format per Joan Gràcia, Paco 

Mir i Carles Sans ha sigut sempre molt conscient de la 
importància del disseny. Sigui en els cartells dels seus 
espectacles, l’escenografia o el vestuari, la imatge del 
trio sempre ha sigut molt clara, sabedors del poder del 
llenguatge visual i gràfic. És natural que l’arquitecte i 
activista del disseny Juli Capella hagi sigut l’encarregat 
de dissenyar aquesta exposició, un recorregut molt visual 
per la trajectòria de la companyia. 

Tricicle es van fundar el 1979 a Barcelona, i en pocs 
anys van passar d’actuar al Cafè-Teatre El Llantiol a visitar 
els teatres de tot Catalunya, Espanya i el món sencer. La 
clau? El teatre gestual que conrea la companyia, hereu del 
mim clàssic d’un Marcel Marceau i combinat amb el clown 
i l’humor. Un còctel imbatible. Amb hits tan recordats en 
la història audiovisual (i sentimental) d’aquest país com el 

número al ritme de Julio Iglesias o la seva participació en 
la clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona, la companyia 
ha visitat més de 400 teatres d’una vintena de països, 
realitzant més de 6.000 funcions. 

La mostra és un passeig per la trajectòria de la companyia 
a través del vestuari l’attrezzo d’alguns dels seus muntatges 
més recordats: les barbes dels tres nàufrags de Manicomic 
(que van convertir-se en protagonistes de la sèrie de TV3 
Xoof!), l’uniforme d’una de les hostesses (passivo-agressives) 
d’Exit, o la butaca antropòfaga de Terrific. També podem 
veure què s’amaga darrere el Joan, el Paco i el Carles, un 
homenatge a la seva mànager (i àngel de la guarda) Pilar 
Mir o la primera crítica que els va dedicar Joan de Sagarra. 

Nombroses fotografies i vídeos complementen els 
objectes exposats, amb un final en què es visualitzen les 
influències que ha rebut la companyia del món del cinema, 
el clown o l’humor. També trobem un homenatge als més 
de 800 col·laboradors que han treballat amb Tricicle, i una 
balança on en una banda hi ha alguns dels premis que han 
rebut durant tots aquests anys, i en l’altra «l’agraïment 
del públic», el premi que ells valoren més. Tricicle Clic 
és una exposició ideal per visitar en família, perquè amb 
40 anys de trajectòria cada generació té, de ben segur, el 
seu Tricicle. 

ORIOL PUIG TAULÉ

PAL AU ROBERT
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CONVIDATS  
I  AMFITRIONS, 
TRES DIÀLEGS 

ARTÍSTICS
CL ÀUDIA RIUS

l 2021, qui entendrà millor la passió col·leccionista 
de Marès, si no els galeristes que treballen dia 
rere dia per reunir obres de qualitat? Seguint 
aquesta complicitat, el Museu Frederic Marès 
i l’associació Galeries d’Art de Catalunya (GAC) 
han col·laborat per dur a terme el programa 
«Convidats i amfitrions». La proposta, 

comissariada per la periodista i crítica d’art Montse Frisach, 
consisteix en l’exposició de tres obres d’art procedents de 
tres galeries, que s’exhibeixen des del 13 de març fins al 
20 de juny a les sales d’exposició permanent del museu.

És així com Frisach ha destacat tres obres dels pintors 
Santiago Rusiñol (1861-1931) i Gregorio Iglesias (1966) i la 
fotògrafa Marta Fàbregas (1974), i les ha disposat entremig 
del fons Marès. De Rusiñol ha escollit la pintura Enric 
Clarasó al seu taller, procedent de la galeria Gothsland de 
Barcelona, que ha situat a les primeres sales del museu. 
Com explica Gabriel Pinós, director de la galeria, Rusiñol 
va pintar l’escultor Enric Clarasó mentre aquest modelava 
amb fang a l’estudi que els dos compartien. Al museu, la 
pintura conviu amb escultures del món antic, entre les 
quals destaca l’emblemàtic Retrat d’August (segle I dC), 
l’únic retrat de l’emperador trobat a Catalunya. 

A la primera planta, Montse Frisach ha contraposat 
la pintura L’Àngel del pintor Gregorio Iglesias amb 
l’escultura Sant Miquel vencent el dimoni. L’obra d’Iglesias 
prové de la galeria Espai Cavallers de Lleida. Segons explica 
la seva directora, Roser Xandri, aquest és el primer cop 
que una peça del pintor es pot veure en un museu català: 
«Gregorio Iglesias té èxit a fora, i a Catalunya l’hem pogut 
veure a la Fundació Vila Casas o a la Fundació Sorigué, però 
encara no l’havíem vist en un museu.» La pintura mostra 
un àngel que acompanya les ànimes en el llindar de la 
vida i la mort, i la seva abstracció i foscor contrasten amb 
l’exuberància i la lluminositat de l’escultura Sant Miquel 
vencent el dimoni, on també hi veiem un àngel, però que 
s’enfronta al drac de l’Apocalipsi i fa que el bé triomfi.

Finalment, a la Sala femenina, una de les més 
emblemàtiques del Museu Frederic Marès, hi trobem la 
fotografia Colonitzada Núm. 56 de Marta Fàbregas, procedent 
de la Pigment Gallery de Barcelona. Es tracta del retrat d’una 
noia indígena filipina, concretament de l’ètnia isneg, que és 
probable que sigui contemporània de moltes de les dones 
propietàries dels objectes que s’exposen en aquest espai; 
dones que utilitzaven els ventalls, guants, agulles o diademes 
que Marès va col·leccionar.

MUSEU FREDERIC MARÈS
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M
iquel de Palol  diu que els 
mons de Maurits Escher «no 
són impossibles; potser són 
els únics possibles». Viables 
o no, les il·lusions de l’artista 
gràfic holandès s’exposen ara 
a la Sala Gran de les Drassanes 

Reials  de Barcelona, al  Museu Marítim. La sala 
en qüestió ha estat habilitada com a nou espai 
expositiu gràcies a l’acord signat pel Consorci de 
Les Drassanes Reials de Barcelona  i l’empresa 
Arthemisia-Evolucionarte, que produeix i fa 
girar grans mostres per tot el món. Són mostres 
dirigides al gran públic, muntatges populars. 
Aclarim això: és popular l’exposició, però no ho 
és tant l’artista. La popularitat d’Escher, nascut 
a Ljouwert el 1898, és relativa. Són conegudes 
determinades obres seves, però no podem dir 
que ell sigui una figura àmpliament celebrada. 
No és  Monet o  Botero, artistes que també està 
previst que s’exposin en aquesta Sala Gran.

El circuit expositiu està muntat cronològicament, 
en funció dels períodes creatius de l’artista. La 
primera influència de l’Art Nouveau (absorbida del 
mestre  Samuel Jessurun de Mesquita; Escher va 
estudiar arquitectura i arts decoratives a Haarlem), la 
fixació pel paisatge del sud d’Itàlia (on arriba per fer-
hi el Grand Tour de l’art clàssic i hi acaba vivint: entre 
el 1922 i el 1935), el dibuix de tessel·les (inspirat en les 
decoracions islàmiques de l’Alhambra; amb Escher, 
les formes quadrades es transformen en objectes 
animats), les filigranes geomètriques i els jocs amb 
l’espai, els encàrrecs (un gravat per a l’oficina de correus 
de La Haia, targetes de felicitació…) i la ressonància en 
artistes posteriors (cineastes, publicistes, dissenyadors 
gràfics, de moda...). S’exposen, en total, 200 obres: 160 
d’Escher (litografies i xilografies) i 40 d’artistes que 
n’han rebut la influència.

GERARD E. MUR

Les il·lusions 
d’Escher

l meu pare sempre em deia que a casa 
la iaia no es parlava de la postguerra. 
Havia estat una època massa fosca. 
La fam i la pèrdua eren el pa de cada 
dia, i era necessari cercar una vàlvula 
d’escapament per evadir-se. Aquesta 
voluntat de no furgar la ferida també 

guiava les estones de lleure del fotògraf  Joaquín 
Tusquets, que durant les dècades més grises de la 
dictadura va decidir retratar la vida amb un to més 
amable i acrític, desmarcant-se de la realitat social 
i política d’un país desfet pel conflicte.

Coincidint amb el 80è aniversari de la seva 
obertura, el Museu Marítim de Barcelona exposa 
una part del fons Joaquín Tusquets de Cabirol a la 
mostra Imatges trobades. La Barcelona marítima de 
postguerra. El fons compta amb 4.317 negatius i altre 
material que no és estrictament fotogràfic, però el 
museu ha fet una selecció de 130 fotografies.

El 2018 el MMB va provar d’adquirir, sense èxit, 
tot el contingut a Toni Amengual, el col·leccionista 
que va trobar els negatius de Tusquets en uns 
contenidors a Palma de Mallorca. Dos anys més 
tard, amb el finançament de la Diputació de 
Barcelona i el suport de la família del fotògraf la 
transacció es va poder completar. L’exposició està 
comissariada per Elvira Mata, directora del MMB 
i Sílvia Dahl, conservadora de la mateixa institució. 

Les fotografies que vesteixen les parets de la 
galeria mostren la Barcelona portuària d’entre 1940 
i 1959. Tusquets era un apassionat de la fotografia 
i, quan la seva feina de pèrit i copropietari d’una 
fàbrica química li permetia, s’acostava al port 
per retratar la seva cara més agraïda, eludint els 
estralls de la guerra. Tot i ser un amateur, a través 
de la seva mirada artística, Tusquets va deixar un 
llegat documental riquíssim.

ONA FALCÓ

Les imatges 
trobades de Joaquín 

Tusquets 

MUSEU MARÍTIM
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EGIPTOMANIAEGIPTOMANIA

S
i una mòmia de l’antic Egipte aixequés el 
cap i veiés la representació que actualment 
tenim de la seva civilització a Occident, 
segurament tornaria a entrar a la tomba 
per no sortir-ne mai més. Avui en dia, no 
cal anar a Egipte per veure traces de la seva 
cultura i arquitectura. De fet, no cal moure’s 

de Catalunya. El Museu Etnològic i de Cultures del Món de 
Barcelona s’ha encarregat aquest any de donar a conèixer 
aquests vestigis a través de l’exposició «Udjat: L’exotisme 
de l’antic Egipte», que podeu veure a la seu del carrer 
Moncada, i en rutes i activitats paral·leles. 

Oriol Pascual, comissari de l’exposició, ens explica la 
manipulació i lectures interessades que s’han fet del llegat 

egipci, així com les representacions arquitectòniques que hi 
ha a Barcelona d’aquesta civilització.

Tot i ser una de les civilitzacions més influents de 
la cultura occidental, els egiptòlegs coincideixen a dir 
que la cultura egípcia, tal com l’entenem avui, podria 
no tenir res a veure amb la realitat d’aquell moment. 
L’exposició es presenta com una bona oportunitat per 
reflexionar sobre aquesta cultura i la seva pervivència en 
l’actualitat. Malgrat que tots sabem què és una piràmide 
o un mausoleu, Pascual creu que tots aquests elements 
tenen un origen i una història que desconeixem i que, 
d’alguna manera, hem interpretat o adaptat al nostre gust. 

Un dels exemples que il·lustren la invenció que 
Occident ha fet d’Egipte és el fet que, durant molt de temps, 
es va suposar que els faraons eren d’origen indoeuropeu 
i, per tant, blancs. Temps més tard, però, es va descobrir 
que moltes de les primeres dinasties eren d’origen etíop. 

Tot i que la ciutat de Barcelona no té mostres nombroses 
de materials de l’antic Egipte com altres indrets europeus, 
sí que s’han conservat algunes peces de construccions 
civils i religioses en diversos museus i arxius. El cementiri 
de Montjuïc és un bon exemple dels vestigis egipcis a 
Barcelona, que podeu descobrir en una ruta els diumenges 
16 de maig i 20 de juny. A més, «Udjat. L’exotisme de 
l’antic Egipte» és una bona ocasió per conèixer més a 
fons aquesta cultura i entendre la fascinació que provoca. 
És una bona manera, també, de conèixer les diferències 
entre l’egiptomania i l’egiptologia, en què uns hi tenen 
una fixació quasi obsessiva de què hem adoptat com a 
cultura egípcia, mentre que els altres intenten buscar-ne 
traces reals que ens expliquin la vertadera realitat d’Egipte.

ANNA HERNÀNDEZ I  GARRIGA

MUSEU E TNOLÒGIC I  DE CULTURES DEL MÓN

Aquí pots veure el vídeo reportatge 
«Udjat: l’exotisme de l’antic 
Egipte a Barcelona» i descobrir 
la passió barcelonina per la 
cultura egípcia a l’arquitectura 
funerària de finals del segle xix.
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http://https%3A//www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon/montjuic/ca/udjat-l%E2%80%99exotisme-de-l%E2%80%99antic-egipte-barcelona.
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https://www.youtube.com/watch?v=4jpW2-5zKwI
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CLÀUDIA RIUS

CLAPÉS, 
l’artista que va partir 

peres amb Gaudí

Sant (amb dedicatòria a Ramon Casas, 1885) 
Pintura: Aleix Clapés, Col·lecció Vendrell Boix,
Jordi Puig Diputació de Barcelona

«Clapés ha sigut un home molt valorat i alhora molt 
menyspreat», diu l’historiador i crític de l’art  Josep 
Casamartina mentre assenyala els quadres de l’artista 
que trobem al Palau Güell. Amb motiu del centenari de 
la mort del pintor Aleix Clapés (Vilassar de Dalt, 1846 
–Barcelona, 17 de desembre de 1920), la Diputació de 
Barcelona organitza en aquest edifici l’exposició «Aleix 
Clapés, l’enigmàtic pintor de Güell i Gaudí», que es 
podrà visitar fins al 30 de maig del 2021 i que vol 
mostrar una mirada nova sobre el vilassarenc.

De la vida d’Aleix Clapés i Puig no se’n sap gaire 
cosa. Ha passat a la història com un personatge 
misteriós i «el seu arxiu és molt poc arxiu», explica 
Casamartina. Clapés es va formar a Reus i a 
Barcelona, on es va relacionar amb els grans noms 
de l’època, però d’ell se’n guarden pocs documents. 
Enmig de la pintura realista i sovint agradable 
de Ramon Martí i Alsina, Modest Urgell, Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol i altres artistes catalans del 
tombant del segle xx, Clapés «era una rara avis, per 
això queda desclassat.»

Clapés va comptar amb admiradors entre els 
crítics més destacats de l’època, però també va 
tenir detractors cèlebres. Destaca l’amistat íntima 
que va tenir amb Gaudí, fins que es va trencar cap 
al 1911, arran d’una disputa per la tria d’artistes de 
la Pedrera. A més, Clapés va comptar amb l’afecte 
d’Eusebi Güell, que també va acabar perdent.  El 
pintor va morir arruïnat al 74 anys mentre pintava un 
mural a l’Institut Mental de la Santa Creu, al districte 
d’Horta. Casamartina insisteix en els interrogants 
que envolten l’obra i la vida de l’artista; entre ells, la 
possibilitat que Clapés estigués pintant al manicomi 
perquè hi estava internat.

PAL AU GÜELL
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MÍRIAM TRIAY

MÉS QUE ABELLES: 
UNA VALUOSA 

LL IÇÓ

JARDÍ  BOTÀNIC

D
es de l’abella Maia a la pel·lícula infantil 
Bichos: Una aventura en miniatura, fins als 
films Killer bees o Invasion of the bee girls 
se’ns ha educat en unes idees totalment 
errònies sobre les abelles. Al món hi ha 
més de 30.000 espècies d’abelles, cada una 
amb les seves característiques. 

Arribo al Jardí Botànic de Barcelona per descobrir 
que les abelles, tot i semblar insignificants en el nostre 
dia a dia, formen part d’una cadena de muntatge natural 
transcendental. Només entrar ens rep un fort brunzit. Pocs 
segons després m’adono que és un àudio i visualitzo en sis 
pantalles paisatges naturals i les protagonistes d’aquesta 
exposició: «Més que abelles».

La mostra destaca la importància de la pol·linització, una 
activitat que no és únicament necessària per a les plantes 
i els agents pol·linitzadors, sinó per a qualsevol mena de 
vida. Durant la visita podem observar des d’abelles a gran 
escala, amb una precisió que impacta i esgarrifa, fins a un 
gràfic gegant, que recorre diferents dècades des d’abans del 
1960 fins després del 2010. S’hi il·lustra com l’increment del 

consum de combustibles fòssils o plaguicides és inversament 
proporcional a la preservació de la vida a la terra.

Si no us ho creieu, només heu d’anar al Jardí Botànic. En 
una de les sales hi trobareu una sèrie de fotografies d’aliments 
i tres botons sobre un taulell ―un de verd, un de vermell i un 
de groc―. Si poseu la mà sobre el sensor del botó vermell, 
descobrireu que els aliments que s’il·luminen són els que 
consumiu diàriament i els primers que  desapareixeran si 
disminueix la pol·linització dels insectes.

Les abelles, que tants cops hem odiat (si ens piquen), adorat 
(si són animacions entranyables) o patit (si són assassins 
mortals), són crucials, ja que sense elles moltes plantes 
haurien desaparegut, i amb elles molts aliments, i així un 
seguit de formes de vida haurien deixat d’existir. Tanmateix, 
la naturalesa és sàvia i ha mantingut les abelles vives fins avui, 
encara que uns éssers no tan savis, però que s’han cregut 
els propietaris del món, s’estiguin carregant l’ecosistema. 

Surto del Jardí Botànic i em sento diferent. Més que abelles 
m’ha servit per entendre una de les espècies més importants 
d’aquests Bichos que, desinteressadament i sense saber-ho 
nosaltres, ens fan la vida una mica millor.
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https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/mes-que-abelles/
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( IN)V IS IBLES 

I  (O)CULTES

MARIA SERR A MONCUNILL

MUSEU DE CIÈNCIES NATUR AL S 

( IN)V IS IBLES 

I  (O)CULTES

S
ón moltes les dones que, al llarg de la història, han estat 
discriminades laboralment i intel·lectualment només pel 
simple fet de ser dones. La seva feina ha quedat invisiblitzada i 
oculta, i els seus noms han romàs oblidats al llarg dels segles.

Ara el Museu de Ciències Naturals de Barcelona inaugura 
una exposició que donarà a conèixer la vida de 24 dones 
que han estat eclipsades, des de l’Antic Egipte fins a la Gran 

Bretanya del segle xxi.
Molts dels mèrits i descobriments d’aquestes dones han estat silenciats, 

esborrats o atribuïts a homes. Els estralls del patriarcat van encara 
més enllà: sabem de l’obra de moltes d’elles només perquè algú les va 
mencionar per casualitat, si és que algú les va voler recordar. Sabeu qui 
era Aglaonice? Durant molts anys, la història l’ha recordada com una 
bruixa, però va ser la primera astrònoma d’Europa. O Maria la Jueva, 
considerada la primera inventora d’occident. Fins i tot Lise Meitner, 
científica dels segles xix i xx, coneguda com «la mare jueva de la bomba 
atòmica» i única dona que té l’honor de tenir un element de la taula 
periòdica amb el seu nom. El desconeixement sobre aquestes científiques 
evidencia el silenci que han patit.

L’exposició recorda diversos mèrits d’aquestes 24 científiques, com 
Peseshet, la primera metgessa, o Tapputi Belatekallim, la primera química 
de la història; la mostra recupera també mostres de sororitat femenina 
de la mà d’Agnòcide al segle iv aC o la figura de Trotula de Salern, la 
primera ginecòloga de la història al segle xii. També s’hi mostra de quina 
manera van ser invisibilitzades o ocultes, des de l’atribució dels seus 
descobriments a altres homes o discriminades i ridiculitzades; no obstant 
això, la força i valentia que van mostrar a l’època ha permès que, anys 
després, puguem parlar d’elles i visibilitzar-les.

La biografia i obra de cadascuna d’elles ve complementada amb un 
Sabies que…?, on s’explica alguna curiositat.

El museu propicia un espai per a conèixer-les i també per a reflexionar. 
Sense els avenços de les dones, avui no seríem on som. El Museu de 
les Ciències Naturals n’ha fet aflorar vint-i-quatre, però quantes encara 
continuen sent invisibles i ocultes?

Retrat de Maria Sybilla Merian  
© Museu Ciencies Naturals de Barcelona
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M'HE FET UNA SELFIE 
AMB LA ROSALIA

M'HE FET UNA SELFIE 
AMB LA ROSALIA

BERNAT PUIGTOBELLA

MUSEU DE CER A

a nova col·lecció del Museu de Cera de 
Barcelona s’obre amb un documental de 
dos minuts i una atracció de realitat virtual 
que ens eleva per damunt de la teulada del 
museu en un viatge aeri per Barcelona. 
Amb els peus sobre una plataforma 
tremolosa, surfegem per l’skyline de la 

ciutat sobre onades de vertigen com si naveguéssim 
damunt una catifa voladora.    

La gran diferència entre el Museu de Cera d’abans i 
d’ara és que avui anem tots amb un mòbil. Si abans les 
figures estaven col·locades rere un cordó de seguretat i 
la nostra interacció amb elles només podia ser frontal, 
ara podem acostar-nos-hi i fins i tot fer-nos fotos o selfies 
al costat de Carme Ruscalleda, Rafel Nadal, Taylor Swift, 
Pau Gasol o la Rosalia. El museu de cera és la gran festa 
del simulacre. Vivim la il·lusió que ens hem fet una foto 
al costat de Leo Messi i l’enviem a un amic per fer-ho 
encara més creïble.

Però el Museu de Cera és sobretot un gran espai de 
resurrecció. Al llarg de la visita vam poder saludar Lluís 
Companys i Francesc Macià, Pablo Picasso o Freddie 
Mercury. El Museu ens ha estalviat qualsevol polític actiu 
de l’estat espanyol, no hi apareixen tampoc el rei emèrit 

ni el rei Felip V, en un afany de neutralitat que el públic 
local agraeix, per bé que en una de les galeries més 
terrorífiques del museu no s’estan d’encarar el bé i el 
mal, enfrontant les figures de Nelson Mandela, la Mare 
Teresa de Calcuta i Gandhi en una filera davant de Franco, 
Hitler, Mussolini i Stalin, una gran concentració de maldat 
difícil de neutralitzar.

El Museu de Cera és un dispositiu magnífic per activar 
el vostre reconeixement de figures històriques però també 
per explicar coses als vostres fills. Hi trobareu grans 
figures de l’art i la música, la literatura, el cinema, les 
sèries, la cuina, l’esport o la cultura popular, que hi és 
magníficament representada amb una colla castellera i un 
complement audiovisual que il·lustra què són els castells. 

El museu ha conservat el túnel de la por, que continua 
sent una de les grans atraccions del museu, amb figures 
de l’imaginari de terror i un maniquí figurant que pren 
vida de manera amenaçadora. 

I atenció: el Museu de Cera acaba d'instituir els WAX 
DAYS, dies puntuals en què el museu fa una promoció 
especial al 50% de descompte. Podeu identificar els Wax 
Days a la seva web oficial. Aquest mes de maig cada 
divendres serà Wax Day i us podreu beneficiar d'aquesta 
promoció, tant en la compra en línia com a taquilles.
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https://museocerabcn.com/ca/#elmuseu
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L’ENIGMA IBER
MARIA SERR A MONCUNILL

a civilització ibèrica ens planteja molts enigmes 
sobre els nostres orígens que podem explorar 
al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), 
on s’acaba d’inaugurar l’exposició «L’enigma 
iber. Arqueologia d’una civilització». Hi 
descobrireu gairebé 500 objectes de 38 museus 
i institucions catalanes, espanyoles i franceses. 

Jusèp Boya, director del MAC, destaca el valor d’aquesta 
mostra, gestada en plena pandèmia i amb totes les dificultats 
que comporta.

Com a antecedent, l’any 1997 la Fundació «LaCaixa» ja va 
valorar la civilització ibèrica amb la mostra «Els ibers, prínceps 
d’Occident». Gairebé un quart de segle després, el MAC ha 
volgut tornar-la a situar com a tema d’actualitat i mostrar-ne 
els últims descobriments i investigacions.

L’exposició mostra les troballes des de la perspectiva 
arqueològica, incloent-hi altres disciplines com la lingüística, 
la biologia i la perspectiva de gènere. S'obre a un ampli ventall 
de públic, harmonitzant la tasca divulgativa amb una base 
científica.

Les peces exposades se’ns presenten amb una museografia 
innovadora que integra recursos audiovisuals, sonors, tàctils 
i, fins i tot, una reconstrucció en 3D d’un poblat. El visitant 
no només obté una experiència intel·lectual, sinó també 
sensorial i vivencial.

L’exposició, que s’estructura en set àmbits diferents, 
segueix un fil cronològic, des de la descoberta dels ibers, 
passant pel seu establiment com a societat i els diversos 
contactes amb altres pobles fins a la conquesta romana i la 
seva desaparició.

A la vegada, es plantegen sis enigmes que encara resten 
vigents avui dia i les possibles respostes. Mitjançant estudis 
sobre el genoma de les poblacions ibèriques, sembla que 
la cultura ibèrica prové de l’evolució de la població local, 
i no de poblats exteriors. També se’ns expliquen diverses 
investigacions sobre la llengua ibèrica, les diferents variants 
que hi va haver i el seu possible parentiu amb l’eusquera.

Les recerques i investigacions dels últims anys i el 
plantejament de noves hipòtesis demostren que és un tema 
de gran vigència, i que hi ha diverses qüestions, encara, 
per resoldre. Probablement, si d’aquí un quart de segle es 
fa una nova exposició, s’hauran resolt alguns dels enigmes 
plantejats i se n’exposaran de nous. Encara que la civilització 
ibèrica va desaparèixer fa milers d’anys, avui, al MAC, és 
més viva que mai.

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE C ATALUNYA

Falcata. Necròpolis de los 
Collados, Almenidilla, Córdoba. 
Ferro. 425-275 aC. 570 mm 
Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid. Núm. reg. MAN-
10468. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional, 
Ángel Martínez Levas

Crani humà clavat. Puig 
Castellar, Santa Coloma de 
Gramenet, Barcelonès Os i 
ferro. 300-200 aC. 149 x 210 
mm. Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Barcelona. 
Núm. reg. MAC BCN-
039986. Arxiu fotogràfic del 
MAC, ArtWorkPhoto.eu

Exvot femení. Santuario 
de la Cueva de la Lobera, 
Castellar, Jaén Bronze. 400-
300 aC. 66 x 33 x 24 mm
Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Barcelona Núm. 
reg. MAC BCN-019292. 
Arxiu fotogràfic del MAC, 
ArtWorkPhoto.eu

Aquí pots veure els vídeos 
dedicats a l'exposició 
«L'enigma iber. Arqueologia 
d’una civilització»
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http://www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
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GERARD E .  MUR

CENTRE DE CULTUR A CONTEMPOR ÀNIA DE BARCELONA (CCCB)

mb «Mart, el mirall vermell», el CCCB 
ens convida a explorar els relats que 
conté el planeta argilós. Des dels 
generats per la cultura clàssica fins als 
alimentats per la ciència; dels déus 
antics que encarnaven el planeta a les 
missions d’exploració o els experiments 

que miren de fer possibles els primers assentaments. 
Diu Judit Carrera, directora del CCCB, que l’interès geopolític 
per Mart és prou evident. Els últims anys s’hi han trobat 
discutibles proves de vida —indicis d’aigua— i això accelera 
els moviments dels estats per dominar un territori inexplorat, 
verge. Mart, però, es pot llegir des de molts punts de vista, 
no únicament des de la disputa de poders. El planeta vermell 
proposa debats sobre l’origen de la vida, l’extinció de la 
humanitat, les possibilitats de vida després de la mort, la 
por al desconegut, la manipulació de la societat o la fantasia 
d’un destí alternatiu.

El recorregut proposat per l’exposició no és exclusivament 
científic, ja que ha estat pensada i muntada d’acord amb 
la principal línia de treball que guia l’actual equip directiu: 
convertir el CCCB en «una cruïlla» entre la ciència i les 
humanitats. Això implica abordar críticament debats 

científics, tècnics i complexos. És a dir, qüestionar des de la 
filosofia, la ficció o l’art. El títol de l’exposició, comissariada 
per l’investigador Juan Insua, vol ser un recordatori de la 
funció que té Mart en les nostres vides: el planeta és un 
mirall del nostre territori. En aquest reflex, Carrera hi veu 
«la interdependència entre la Terra i Mart».

Jordi Costa, cap d’exposicions del CCCB, també 
subratlla l’elasticitat conceptual i disciplinària de la mostra. 
«No és una exposició científica; és una exposició per 
descobrir el que Mart explica de nosaltres». El material 
expositiu examina el primitivisme, l’especulació científica, 
la crisi climàtica o el col·lapse humà. Costa, però, no ens 
promet grans conclusions: «Mart no ofereix respostes 
reconfortants; el que fa és plantejar-nos més preguntes». 
Destaca també la doble línia d’exploració de l’exposició. 
El visitant segueix un itinerari que té dues cares: ficció 
(creences ancestrals i literatura fantàstica) i realitat 
(ciència, política i empirisme). Costa veu el planeta vermell 
com un gran contenidor de discursos i escriptures, «un 
relat de relats». La redempció humana, diu, potser arribarà 
a través d’ell: «Com a espècie que ha malmès el territori 
que habita, Mart ens fa creure que potser encara podem 
salvar un altre planeta».

MART, UNA 
HISTÒRIA 
CULTURAL
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https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/mart/232742
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GUILLÉN, 
MÀGIA 

A L’ESPAI 
ESCÈNIC

MARIA SERR A MONCUNILL

nguany el Museu d’Història de Catalunya compleix 
25 anys. Aquests dies podeu visitar tant la 
col·lecció permanent com l’exposició «Guillén, 
màgia a l’espai escènic», comissariada des de 
la Biblioteca de Catalunya, dedicada a la figura 
i obra de Joan Josep Guillén Zambrano. 

Dibuixant satíric, pintor i escenògraf, Guillén 
és un creador visual al servei de les arts de l’espectacle i de la 
crítica social i política. Nascut el 1947 a Extremadura, passà 
la seva infància i joventut a Manlleu. L’any 1968 es traslladà 
a Barcelona, on establí els primers contactes musicals i 
teatrals i conegué els membres dels Setze Jutges i diversos 
periodistes. Guillén començà la seva tasca periodística a Tele/
eXpres l’any 1969, on publicà els seus primers dibuixos; més 
tard, va col·laborar en altres mitjans, tant en premsa com en 
televisió. L’any 1985 creà un espai d’animació amb ordinador 
per a TVE anomenat «Microclip», pioner de l’època.

Mitjançant els seus dibuixos publicats a la premsa, 
constituí una crònica gràfica sobre tot allò que succeïa a 
l’Estat espanyol, a Catalunya i a la ciutat de Barcelona des 
de la Transició democràtica fins el dia d’avui. Amb els seus 
dibuixos  ridiculitzava figures del règim i era també molt crític 
amb l’actualitat nacional i internacional.

Simultàniament, començà la seva carrera en el món 
escenogràfic a principis dels anys setanta. Va ser alumne de 
l’Institut del Teatre, on creà i desenvolupà la seva pròpia idea de 
l’espai escènic, fugint de formes més tradicionals. Mitjançant una 
calaixera, crea un objecte que es va transformant dins l’escena. 

Emprà aquest recurs amb diversos objectes de mobiliari, 
com armaris o contenidors. També inicià una renovació en el 
vestuari i diversos elements escenogràfics. Aquesta renovació 
li permeté participar en diverses obres de teatre i òperes, 
sobretot a partir del 1992, quan inicià la col·laboració amb 
la companyia Comediants i la seva escenografia viatjà per 
tot el món.

Al final del franquisme, durant un procés de renovació de 
cultura popular, Guillén també s’endinsà en la renovació de la 
iconografia del teatre de carrer, folklòrica i tradicional. Prenent 
com a referència artistes com Picasso o Joan Amades i el seu 
Costumari Català, dugué a terme, d'una banda, la revisió de 
nans, gegants, comparses, figures de l’entremès i carnavals 
ja existents; de l'altra banda, la creació de noves formes per 
aquestes figures tradicionals.

La pintura també va ser una de les disciplines que treballà, 
sobretot a partir del 2010. Dugué a terme una relectura de la 
història de la pintura des del Segle d’Or fins a la modernitat i 
l’avantguarda, mitjançant les obres de diversos autors i prenent 
la figura de Picasso com a referent. A la seva darrera sèrie, 
Miralls, emplaça personatges en tres dimensions per assolir 
una projecció escultural en una superfície bidimensional.

L’exposició compta amb un espai lúdic, anomenat «Actors… 
Actrius… a escena!», que pren com a base les formes de teatre 
popular de Guillén i s’hi proposa un joc: ser figurinista per un 
moment i experimentar com es transforma el cos humà a través 
del vestuari. Podeu visitar l’exposició fins al 26 de setembre. 
Podeu consultar les activitats programades pel DIM aquí. 

MUSEU D’ HIS TÒRIA DE C ATALUNYA

© Guillen, VEGAP, Barcelona, 2021.
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https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/guillen_magia_a_l_espai_escenic
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/guillen_magia_a_l_espai_escenic
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/guillen_magia_a_l_espai_escenic
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F
a poc més de 100 anys de la materialització 
del somni de Pau Casals: el naixement de 
l’Orquestra Pau Casals i la seva pertinent 
direcció. És per aquest motiu que la 
Fundació Pau Casals i el Museu de la Música 
de Barcelona han creat conjuntament 
amb el Museu Pau Casals del Vendrell 

dues exposicions que volen fer conèixer la història de 
l’Orquestra i el seu impacte social, musical i polític, així 
com reivindicar la figura del mestre Casals.

A l’extensa anàlisi que la revista Barcelona Clàssica va 
fer sobre Pau Casals i la seva orquestra, s’explicaven les 
pretensions del músic: «Elevar una d’aquelles orquestres 
—les existents— a un nivell digne de la capital catalana». 

BERTA G ALOFRÉ CL ARE T

PAU CASALS 
EXCEL·LÈNCIA MUSICAL 

I  COMPROMÍS SOCIAL

MUSEU DE L A MÚSIC A DE BARCELONA 
MUSEU PAU C A SAL S DEL VENDRELL

Pau Casals dirigint un assaig d’un 
concert del Festival de Puerto Rico amb 
el pianista Arthur Rubinstein. © 1960. 
Autor: Vytas Valaitis. Fons Pau Casals.
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https://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/activitats
https://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/activitats
http://www.paucasals.org/ca/MUSEU-activitats/
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Casals, un home compromès amb el país, quan va tornar 
a Barcelona volia formar una orquestra d’alt nivell. L’artista 
estava convençut que el seu prestigi li permetria encoratjar 
el sector i convèncer-lo per al seu finançament. Però no va 
ser així. Contràriament al que s’esperava, va topar-se amb 
una fredor institucional. Tot i així, la tossuderia de Casals 
en va fer possible finalment la creació i el 13 d’octubre de 
1920 va celebrar-se el primer concert. L’orquestra estava 
formada majoritàriament per músics catalans, fet que 
denota el compromís que tenia el músic amb el talent del 
poble català. A més, un tret que els va distingir va ser que 
un 40% del repertori pel qual van apostar va ser d’autors 
contemporanis al seu temps. Un fet singular i poc habitual.

«100 anys de l’Orquestra Pau Casals. Excel·lència musical 
i compromís social» és l’ocasió per redescobrir la figura del 
músic. La proposta museística compta amb dues parts: la 
primera és l’exposició del Museu de la Música de Barcelona 
i la segona al Museu Pau Casals del Vendrell. No són la 
mateixa exposició, sinó que una és continuació de l’altra. 
«De fet, podrien semblar que es troben en una mateixa 
sala, ja que tenen una continuïtat de contingut, però també 
estètica», assegurava Núria Ballester, directora del Museu 
Pau Casals i comissària de l’exposició.

A l’exposició de Barcelona hi ha un estudi historiogràfic 
i contextual del panorama barceloní quan Casals va arribar 
a la ciutat. Es fan paleses les dificultats amb què es va 
trobar per materialitzar el seu somni. També hi ha la secció 
anomenada per Ballester: «La vitrina de les relíquies», 

que conté objectes originals del músic, com ara 
el faristol i les partitures que havia utilitzat, i 
també la seva levita i batuta. A la vegada, hi ha 

un desplegament d’arxius contemporanis que il·lustren i 
permeten fer-se a la idea de la intensa activitat que es va dur 
a terme en aquest gran projecte musical. «Es tracta d’una 
exposició oberta, que encara no està tancada», explicava 
Ballester. És a dir, l’exposició pretén ser una experiència 
viva, ja que encara queden enigmes per resoldre d’aquella 
gran orquestra. Molts noms dels músics encara avui es 
desconeixen, per això es vol convidar familiars i amics a 
visitar el museu perquè, així, puguin identificar-los. De fet, 
una part important de l’exposició de Barcelona és l’exhibició 
d’una gran imatge amb tots els membres de l’Orquestra per 
tal que el reconeixement sigui més senzill.

Tant l’exposició del Museu de la Música de Barcelona 
com la del Museu Pau Casals del Vendrell són d’enorme 
envergadura i volen convertir-se en un referent dins el 
panorama musical. «L’objectiu és fer difusió d’un músic que 
malauradament a casa nostra encara és un desconegut, 
no s’ha parlat prou de la seva genialitat», reivindicava 
Ballester. És per això que aquesta és l’oportunitat de ser més 
conscient del fenomen que va representar, un humanista 
que transcendia les èpoques. Ja ho sabeu, aquestes dues 
exposicions es podran visitar fins al 9 de gener de 2022.

Per celebrar el Dia Internacional dels Museus es farà 
jornada de portes obertes el 15, 16 i 18 de maig i el mateix 
dissabte 15 i diumenge 16 es faran visites guiades a l’exposició 
temporal a les 12 h, amb entrada gratuïta i amb reserva 
prèvia. La informació i la reserva d’entrades es poden fer 
al següent enllaç.

Pau Casals dirigint El Pessebre 
a les Nacions Unides, Nova 
York 1963. Fons Pau Casals.
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Dia  
Internacional 
dels  
Museus
2021 
Celebrem-ho!

15, 16 i 18  
de maig
Jornades  
de portes obertes  
al VINSEUM

#DIM
#IMD
#18maig

Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya 

Reserva la teva entrada a: 
entrades.vinseum.cat

Plaça Jaume I, 1
08720 Vilafranca del Penedès
T + 34 938 900 582
vinseum@vinseum.cat

vinseum.cat

Consulta les activitats:
Amb el suport de:

Nominat a Museu  
Europeu de l’Any



MUSEUS  
A ESCENA

Aprenent de puntaire
Museus d’Arenys de Mar
Amb Mercè Pons. Guió: Tomàs Aragay
Pels carrers del centre d’Arenys, la Mercè fa via cap a l’edifici de 
l'antic Hospital Vell, seu del museu, on la fa petar sobre mocadors, 
mantellines i xals amb la Núria, una artista de les puntes de coixí.

Visitant la ciutat oculta 
Museu de Badalona
Amb Anna Moliner. Guió: Victoria Szpunberg
Un viatge en el temps que trasllada l’Anna a la Baetulo 
del segle i abans de crist, on ressona el ritme de la vida 
quotidiana que Séneca relata a les cròniques de Roma.

La poètica de les arts
Museus d’Esplugues de Llobregat
Amb Clara Segura. Guió: Josep Maria Miró
La visita als Museus d’Esplugues desperta el vers de la Clara, que 
tot recitant Salvat Papasseït, Russinyol i alguns refranys populars, 
ens convida a viatjar per la ceràmica i les arts decoratives. 

In love amb Cardedeu 
Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
Amb Juliana Canet. Guió: Xavi Coral
La Juliana està enamorada del seu poble «el millor 
del món» i del seu museu, fundat per un farmacèutic 
«col·leccionista compulsiu». Una invitació a visitar la seva 
la col·lecció i a descobrir la història de Cardedeu.

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus (18 de maig) la Diputació de 
Barcelona estrena els 10 primers vídeos de la sèrie «Museus a escena» [Mes], que 
donen a conèixer els equipaments que integren la Xarxa de Museus Locals així 
com alguns dels elements patrimonials més rellevants que gestionen. 
Aquests vídeos estan protagonitzats per noms de l’escena i la comunicació de 
Catalunya, vinculats al municipi o la comarca on pertanyen els museus que 
presenten, i ens conviden a visitar el patrimoni cultural del territori amb totes les 
mesures de seguretat vigents. Els guions estan escrits per dramaturgs i periodistes 
que s’han inspirat en l’experiència que aporta la visita a aquests espais.

Actors i actrius conviden a 
visitar els museus locals de 
la demarcació de Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=6aQo6jzY-4E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=R3lUwiEBljU
https://www.youtube.com/watch?v=h6KOJld2LEc
https://www.youtube.com/watch?v=KbMKZtcoaP8
https://www.diba.cat/es/web/cultura/museus-a-escena


Una bombolla en el temps 
Museu de l'Hospitalet
Amb José Corbacho. Guió: Mercè Sarrias
En José Corbacho visita el cor antic de la seva ciutat 
fins a arribar als tres edificis que integren el Museu de 
l’Hospitalet, plens d’art, història i memòria.

La màquina del temps 
Museu Arqueològic de l'Esquerda
Amb Peyu. Guió: Josep Maria Miró
Des del jaciment Arqueològic de l'Esquerda de Roda de 
Ter, en Peyu ens explica en 90 segons, 2.500 anys d’història. 
Del segle vii abans de crist fins al 1314. Dit i fet.

On les pedres parlen 
Museus de Sant Cugat
Amb Francesc Orella. Guió: Xavi Coral

Més que de la Filosofia en Francesc és un apassionat de 
la Història, una història que ens ajuda a entendre el món 
en què vivim, sigui passejant pel claustre del Monestir 
o descobrint l’arquitectura del Celler modernista.

Moltes vides en un sol museu 
Museu Torre Balldovina
Amb Jordi Martínez. Guió: Mercè Sarrias
Si visqués a Santa Coloma de Gramenet en el segle iii abans 
de crist, en Jordi seria iber, a l’època medieval faria de pagès 
i a principis del segle passat hi aniria a estiuejar. 

Secrets d’actor 
Museu de Terrassa i Museu Tèxtil de Terrassa
Amb Pere Arquillué. Guió: Xavi Coral
Sempre que passeja pel Museu de Terrassa en Pere 
s’imagina a la pell de diversos personatges, vestit com cal 
per a cada època amb el vestuari del Museu Tèxtil.

El riu de la vida 
Museu del Ter
Amb Lluís Soler. Guió: Victoria Szpunberg
En Lluís fa memòria contemplant el pas del Ter per Manlleu, davant 
del museu a la plaça de les Dones, on imagina la vida d’aquella 
fàbrica, reflex d’una societat industrial, inquieta i desperta.

ACTIVITATS DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Els museus de la Xarxa de Museus Locals (integrada per 64 equipaments de 51 municipis de la 
demarcació de Barcelona) organitzen diferents activitats amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus (18 de maig) amb actes per a la Nit dels Museus (15 de maig) i durant tot el cap de set-
mana, com ara jornades de portes obertes, visites guiades, tallers familiars i xerrades, entre 
altres iniciatives, totes adaptades a les mesures de seguretat de l’actual situació sanitària.

https://www.youtube.com/watch?v=LvAVFc1x3mU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5K6IGNeKlJs
https://www.youtube.com/watch?v=V-wkROse-Dg
https://www.youtube.com/watch?v=ie5sgrEbH-k
https://www.youtube.com/watch?v=NW2VFCH7UnA
https://www.youtube.com/watch?v=y2FuP00Hn6g
https://museuslocals.diba.cat/agenda/
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10 MUSEUS 
PER VISITAR
DES DEL SOFÀ

10 MUSEUS 
PER VISITAR
DES DEL SOFÀ

Clàudia Rius

1 | «Diàlegs intrusos. Tot és present» 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
i la Fundació Suñol
La Fundació Suñol ha barrejat art contemporani dins de la 
col·lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya i el resultat ha 
sigut la mostra «Diàlegs intrusos. Tot és present.» Àlex Mitrani, 
conservador d’art contemporani del Museu, i Sergi Aguilar, 
director de la Fundació Suñol, fan una visita guiada per la mostra.

2 | «Falsos verdaders, l’art de l’engany» 
Museu d'Art de Girona
Quan visitem un museu donem per fet que les obres que 
veiem són verdaderes, però i si són falses? El Museu d'Art 
de Girona va tractar aquest tema a l’exposició «Falsos 
verdaders, l’art de l’engany», que va tancar les seves 
portes el 8 de novembre del 2020. Qui no l’hagi pogut 
veure, pot descobrir-la en aquesta visita guiada a càrrec 
dels seus comissaris, Joan Bosch i Francesc Miralpeix.

4 |  «Finestres de la memòria» Casa Elizalde
La Casa Elizalde ha renovat el seu portal web de fotografia «Finestres 
de la memòria», que recull la col·lecció d’imatges que els veïns del 
barri aporta amb la intenció de preservar i difondre la memòria 
històrica del barri i la seva gent. Tot el material recollit és anterior 
al 1990 i, per tant, de caràcter analògic. Quan els col·laboradors 
aporten les fotografies en paper o diapositiva, el centre les escaneja 
i retorna al propietari, per tant, no les conserva en suport físic. El 
seu web és un arxiu on perdre's, aprendre i recordar. Josep Maria 
Cortina va dedicar un article complet a aquesta iniciativa.

3 |  «La Captura. Dels paisatges d’en 
Vayreda a l’últim quadre d’Olot» 
Museu del Suro de Palafrugell
L’exposició «La Captura», procedent de la col·lecció de Jordi 
Planas i comissariada per Miquel-Àngel Codes, tracta del 
fenomen sobre el paisatge d'Olot que es va viure (1895-1995), la 
repercussió del qual arribà a tot el país, amb Joaquim Vayreda 
com a artista de referència. Si no podeu visitar físicament 
l’exposició, aquí teniu la visita virtual amb el comissari.

EL S M U S EU S TA M B É S Ó N AU D I OV I SUA L S

https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/kRUk35-vEoo
https://finestresdelamemoria.org/fons-fotografic/
https://finestresdelamemoria.org/fons-fotografic/
https://www.nuvol.com/art/una-finestra-per-treure-el-cap-a-eixample-109825
https://finestresdelamemoria.org/fons-fotografic/
https://youtu.be/lvQ27ix4Nak
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5 |  «Arqueologia a l’exili» 
Museu d’Història de Girona
El 1939, travessava la frontera francesa un comboi de més de setanta 
camions que, davant la imminent victòria franquista, traslladava 
la major part del tresor artístic català a l’exili. Entre les col·leccions 
hi havia la del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que el 2019 va 
explicar aquest episodi a la mostra Arqueologia a l’exili. Més tard, 
l’exposició es va traslladar al Museu d’Història de Girona, que n’ha fet 
aquesta visita guiada de la mà de la comissària Àngels Casanovas.

7 |  Museu del càntir d’Argentona
El Museu del càntir d’Argentona és únic al món en la seva especialitat. 
Les seves col·leccions estan formades per més de quatre mil exemplars 
que van de l’Edat de Bronze a Picasso, passant per la terrissa de 
volta dels segles xiv al xviii, nombrosos exemplars del segle xix i el 
gruix de la col·lecció, format per terrissa popular i tradicional de tot 
el segle xx.  El director del museu, l’Oriol Calvo, us convida a fer un 
recorregut per la història dels càntirs amb la seva visita guiada.

8 | «El paper, meravellosa invenció» 
Museu Molí Paperer de Capellades
El Museu Molí Paperer de Capellades es defineix a si mateix 
com un «museu viu»: no només es pot visitar amb la intenció 
d’aprendre com es feia paper a partir del segle xviii, sinó que 
també pretén mantenir i impulsar la vinculació amb la indústria 
paperera actual. Per mantenir viu l’amor pel paper, aquest centre 
ha publicat diversos vídeos al seu canal de Youtube, entre els 
quals hi trobem aquest homenatge a la tradició paperera.

9 |  «Eudald de Juana i la transgressió 
de la forma» Museu de la Garrotxa
Dins del projecte de l’artista convidat, el Museu de la Garrotxa 
ha exposat obres del jove escultor empordanès Eudald de 
Juana, un creador plenament contemporani que ha evolucionat 
des dels postulats més clàssics i acadèmics fins a una mirada 
pròpia i original vers l’escultura figurativa. En aquest vídeo, 
l’artista fa una visita guiada per les obres de l’exposició.

10 |  «Grau-Garriga: Vermells» al  Centre 
Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani
 Josep Grau-Garriga és un dels mestres de l’art tèxtil, conegut 
a escala internacional. Ara, el Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil 
Contemporani (Cal Quitèria) li dedica l’exposició «Vermells», 
comissariada per Àlex Mitrani i Jordi Garrido, que romandrà oberta 
fins al 31 de juliol de 2021, però que també podeu descobrir en línia.

6 |  «Tot el que és sòlid s’esvaneix» 
Fundació Suñol
Durant el 2020 i el 2021, a la Fundació Suñol hi podem veure un 
cicle d’exposicions comissariat per Valentín Roma i anomenat En 
tres actes, que busca «microcol·leccions dins de la col·lecció». El 
segon acte es basa en la mostra «Tot el que és sòlid s’esvaneix», 
que ens explica virtualment el mateix comissari.

https://youtu.be/Y0NKHsNMZ6A
https://youtu.be/TQriRuH4yHg
https://youtu.be/TMVjlZk1UME
https://youtu.be/HKq0nZ-WebY
https://youtu.be/HtofruRaxYg
https://youtu.be/LTaS6cuOsKc


YOUTUBERS 
ALS MUSEUS!
YOUTUBERS 
ALS MUSEUS!
La joventut té ganes de moure’s, de sortir de casa i de gaudir al màxim de la vida 
dins de les limitacions que suposa la COVID-19. Per això, els museus són una bona 
opció per a ells i elles, perquè són espais on compartir experiències i coneixements, fer-
se fotografies, descobrir curiositats i passar una bona estona junts en un entorn segur. 
Els equipaments museístics poden interessar a una gran varietat de nois i noies, tinguin 
els interessos que tinguin. Ens ho demostren vuit youtubers de Canal Malaia, amb uns 
vídeos que podreu veure al canal de Youtube de Patrimoni a partir del 15 de maig.

La Noelia Karanezi 
descobreix la Xarxa 
de Museus d’Art de 
Catalunya i parla sobre les 
dones silenciades a l’art.

El Bru Esteve repassa 
els museus de la Xarxa 
de Museus d’Història i 
Monuments de Catalunya 
i els recomana segons els 
interessos que tingueu!

La Laia Argelaguet 
s’endinsa al Sistema 
Territorial del Museu 
de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya i 
va d’excursió amb dues 
amigues al Museu Molí 
Paperer de Capellades.

Les Dumbhoes són un grup de 
cinc amigues a qui els encanta 
xerrar, i aquest cop s’endinsen 
a la Xarxa de Museus Marítims 
de la Costa catalana per veure 
quina és la relació entre les 
dones i el món marítim.

La Raquel Roca s’enamora 
de la Xarxa de Museus 
Tèxtils de Catalunya, 
que tracta sobre els seus 
temes preferits: la moda, 
cosir i reparar teixits, i 
també ser sostenibles.

La Laura Grau 
xafardeja la Xarxa de 
Museus d’Etnologia 
de Catalunya i fa una 
comparació: quins 
museus serien els 
preferits dels seus 
amics i amigues de 
la universitat?

L’Albert Pagà investiga 
la Xarxa de Museus i 
Jaciments arqueològics 
de Catalunya i fa un repàs 
de troballes curioses 
que s’han descobert en 
quatre ciutats catalanes.

La Natàlia Möller és una 
apassionada de les flors i el seu 
amor per la natura la porta a 
visitar el Jardí Botànic de la 
Xarxa de Museus de Ciències 
Naturals, on és molt feliç 
gaudint de plantes i insectes.

EL S M U S EU S TA M B É 
S Ó N AU D I OV I SUA L S

https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://www.youtube.com/user/patrimonigencat
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
https://youtu.be/W0E9OkyDNoU
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El futur dels museus:
recuperar i reimaginar 
Portes obertes i activitats gratuïtes

 Entra a patrimoni.gencat.cat/dim2021
 www.diba.cat/opc/18_maig

www.diba.cat/opc/18_maig

museuslocals.diba.cat/agenda

Patrimoni Cultural DIBA

#DIM2021

http://patrimoni.gencat.cat/dim2021
https://www.diba.cat/es/web/opc/18_maig
https://museuslocals.diba.cat/agenda/
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PRIMAVER A 
FOTOGR ÀFICA  

CLAUDIA ANDUJAR  
I «LA MIRADA CAPTIVA»
FUNDACIÓ MAPFRE

KBr, el centre de fotografia de la Fundació Mapfre a 
Barcelona, ens ofereix aquesta primavera dues noves 
mostres d’interès fins al 23 de maig. La primera és una 
antològica de la fotògrafa brasilera Claudia Andujar, 
que ens presenta algunes imatges de les etapes inicials 
de la seva carrera. A mitjans del segle xx, la dictadura 
militar brasilera va iniciar un programa d’explotació de 
la regió de l’Amazones. Andujar es va identificar molt 
amb aquella situació i en múltiples estades va fotografiar 
la seva vida, els seus rituals i les seves lluites. La mostra 
que es presenta gira al voltant d’aquesta temàtica. 
La segona exposició fa un salt en el temps fotogràfic 
de més de 150 anys per presentar, sota el títol de «La 
mirada captiva», una  col·lecció de Daguerrotips del 
Centre de Recerca i Difusió de la imatge de Girona 
(CRDIG). El que es presenta en aquesta exposició és 
una mostra del fons de daguerreotípia del CRDIG. 
Està integrat per la col·lecció del navarrès Ángel 
Fuentes de Cía i la del joier i col·leccionista de 
Vallvidrera Joan Basseda Casas, adquirits pel Centre.

Del reportatge «É o trem do diabo» [És el tren del diable], publicat 
el maig del 1969 a la revista Realidade. Col·lecció de Fotografia 
Contemporània / Instituto Moreira Salles © Claudia Andujar

BARCELONA FOTÒGRAFES
BORN CCM

La plaça del Mercat del Born acull una exposició sobre 
la mirada de 21 fotògrafes basada en les imatges i els 
continguts del llibre  «BARCELONA FOTÒGRAFES/
FOTÓGRAFAS» d’Isabel Segura. Ambdues obres 
artístiques ofereixen, a través d’una setantena d’imatges, 
una història gràfica de la ciutat al llarg del segle xx a 
través de les imatges captades per dones fotògrafes que 
varen ser testimonis de la nostra història. L’exposició 
s’estructura, seguint el mateix esquema del llibre, en tres 
grans seccions que cobreixen tres grans períodes de la 
història recent de Barcelona: el primer bloc es dedica al 
període d’internacionalització de la ciutat amb imatges de 
la República i la Guerra civil. El segon bloc, «La Barcelona 
des del terrat», es concentra al període de postguerra, en 
què la fotografia de les dones se circumscriu al terreny 
de l’amateurisme. El darrer capítol, «Al peu del carrer», 
recull els perfils i la feina de la primera generació de 
fotògrafes professionalitzades que retraten la ciutat en el 
període de la transició política a partir dels anys setanta.

 

PRIMAVER A 
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Jornades catalanes de la dona Barcelona. 1976 | Foto: P. Aymerich.

JOSEP MARIA CORTINA

4 4

https://kbr.fundacionmapfre.org/ca/exposicions/mirada-cautiva/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/feminismes-dona/barcelona-fotografes-exposicio-davant-del-born-ccm_1044570.html
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MARY ELLEN MARK
FOTO COLECTANIA

La Fundació Foto Colectania presenta una nova 
exposició: «Mary Ellen Mark: vides de dones» 
fins al 31 de juliol. Mark, una de les fotògrafes 
més importants dels darrers cinquanta anys, va 
treballar com a fotògrafa documental realitzant 
assajos fotogràfics plens de vida, que exploren 
les realitats de la gent en situacions complexes. 
La comissària de l’exposició, Anne Morin, ha 
centrat la selecció de les obres al voltant de 
la dona amb retrats disparats en gran format 
(24x30 cm) amb suport Polaroid. Quan veiem 
l’obra de Mark, ens sentim interpel·lats per les 
situacions que travessen els protagonistes, però 
alhora desperten en nosaltres un sentiment de 
proximitat tal, que ens hi voldríem acostar per 
ajudar-los, per abraçar-los o donar-los un cop 
de mà. La fotògrafa s’acosta sempre que pot als 
temes amb profunditat, conviu en els espais i amb 
les persones molt de temps en treballs de llarga 
durada i això li dona una proximitat inestimable.

«PERSONA» D’ANNA OSWALDO CRUZ
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE

Anna Oswaldo Cruz, austríaca i brasilera, ha viscut 
a ciutats com Rio de Janeiro, Munic i, des de 1990, a 
Barcelona. A principis dels anys noranta, va començar 
a fotografiar escriptors, artistes i intel·lectuals que en 
aquells moments vivien a la ciutat. Aquests retrats van 
tenir molta repercussió i es van publicar a nombrosos 
mitjans. El conjunt d’imatges configura un retrat de 
Barcelona en què els protagonistes són, en molts casos, 
individus vinguts de llocs i països diferents, que van arribar 
a la ciutat per l’atracció d’una Barcelona cosmopolita de 
la dècada anterior que va patir canvis en l’àmbit social, 
econòmic i urbanístic en un context dels Jocs Olímpics de 
1992, el qual va suposar un punt disruptiu particular. La 
Virreina Centre de la Imatge acull una sèrie de fotografies 
fins al 23 de maig en què la fotògrafa explora aquells 
artistes, escriptors, activistes, arquitectes i intel·lectuals 
que, trenta anys després, no ens parlen només de qui 
produeix coneixement crític a la ciutat en aquest moment, 
sinó també sobre quins canvis de classe, gènere, raça, 
procedència, etc., ha experimentat la societat barcelonina.

Violeta La Burra, 1994 © Anna Oswaldo Cruz

© Mary Ellen Mark, l'Amanda i la seva cosina Amy, 
Valdese, Carolina del Nort, Estats Units, 1990
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http://fotocolectania.org/ca/exhibition/141/mary-ellen-mark-vidas-de-mujeres
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/persona/505
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«MATERIAL SENSIBLE»
LA CASA ELIZALDE

«Material sensible» és una exposició fotogràfica en 
què es presenta el resultat d’un projecte participatiu 
de la Fundació Photographic Social Vision i la Fundació 
Vicky Bernadet amb vuit persones que van patir abusos 
sexuals al llarg de la seva infància. Durant sis mesos, 
se’ls va facilitar les càmeres i el material necessari 
perquè fessin les fotografies. Totes les imatges de 
l’exposició estan acompanyades de peus de foto i 
textos en què els participants expliquen, cadascú amb 
el seu estil, sentiments i experiències que ens ajuden a 
interpretar-les. Aquesta exposició, que estarà oberta 
fins a finals de maig, millora i consolida el procés 
terapèutic dels intervinents, els introdueix a la pràctica 
de la fotografia i contribueix a la conscienciació social 
de la problemàtica dels abusos infantils. L’organització, 
els formats i la presentació dels treballs són senzills, 
però molt diversos, i això enriqueix l’exposició. No es 
tracta, com hem dit, d’obres d’aficionats avançats o 
professionals consolidats, però el nivell que assoleixen 
les imatges resulta prou satisfactori per tractar-se 
de persones sense experiència fotogràfica prèvia.

© Photographic Social Vision

«LA NIT INCANDESCENT. VIATGE AL 
FONS DEL VOLER VIURE» DE JO SOL
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE

El cineasta Jo Sol, la fotògrafa i muntadora Afra 
Rigamonti i el filòsof Santiago López configuren les 
tres veus diferents d’un mateix viatge. A través de 
filmacions, fotografies i paraules, la mostra tradueix 
al llenguatge museogràfic la pel·lícula Nos queda la 
noche. Viaje al fondo del querer vivir, que acull La Virreina 
Centre de la Imatge i es podrà visitar fins al 27 de 
juny. D’alguna manera, l’exposició tradueix amb altres 
alfabets algunes preguntes que van acabar originant 
la pel·lícula: com acostar la crisi d’allò visible i la d’allò 
dicible? de quina manera combatem els marcs que 
blasmen qualsevol anomalia, que colonitzen les vides 
singulars des de l’imperatiu de la normalitat i el sentit 
comú? En són alguns exemples. Amb aquesta visió, 
els textos, les imatges en moviment i les fotografies 
que formen part del projecte expositiu componen 
una certa polifonia òptica i verbal, en què els mitjans 
dialoguen, acompanyen i fins i tot xoquen entre si. 

 

© Jo Sol
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https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/material-sensible-exposicio-activitats-casa-elizalde
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/la-nit-incandescent-viatge-al-fons-del-voler-viure/512
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«LES CLAUS DE LA FOTO FIXA. 
CINEMA ESPANYOL ANYS 40»
FILMOTECA DE CATALUNYA

La Filmoteca de Catalunya recull una mostra 
de fotografies vinculada al món dels rodatges 
cinematogràfics dels anys 40 que es pot visitar fins al 
13 de juny. S’ha preparat gràcies al fons del laboratori 
industrial Reproducciones Sabaté, conservats al 
Centre de documentació de la Filmoteca. A partir dels 
negatius originals, en general sobre placa de vidre, 
s’ha fet una tasca d’escanejat i unes impressions de 
màxima qualitat. Totes les fotografies són en blanc i 
negre, realitzades per diverses foto-fixes de l’època, 
que treballaven amb càmeres de gran format i, 
normalment, amb el suport de tres peus de fusta. Hi 
ha també alguns panells molt didàctics que aborden 
temes com la composició de les fotografies d’aquella 
època o la influència d’escenes pictòriques. Són 
molts els autors de les imatges de l’exposició, però 
la mostra reserva una secció especial dedicada als 
fotògrafs més representatius del gènere, entre els 
quals destaquen Emili Godes, Valentín Javier, Antonio 
López Ballesteros, Carlos Pérez de Rozas, entre altres.  

Aquel viejo molino. Ignacio F. Iquino. 1946. Foto: José Gonsaki-FdC

«ROCKVIU»
PALAU ROBERT

Del 12 de maig al 29 d’agost es presenta al Palau 
Robert la gran exposició gràfica «Rockviu», a càrrec 
del fotògraf Xavier Mercadé. La mostra inclou 300 
imatges del fotògraf musical recopilades per a la revista 
Enderrock 300 que reflecteixen l’evolució de la història 
de la música i els diferents gèneres. Es podrà visitar a 
la sala Cotxeres –convertida en un homenatge a les 
sales de concerts– i al jardí de l’espai, amb disseny 
de Manuel Cuyàs. Es repassen quatre dècades de la 
història de la música en directe a Catalunya, des del 
1984 al 2020, seleccionades del seu arxiu d’entre més 
d’un milió d’imatges relatives a 14.000 concerts a 
Barcelona i arreu de Catalunya. S’hi podran contemplar 
des de fotografies dels grups i artistes més desconeguts 
fins a instantànies de grups nacionals, com Els Pets, 
Love of Lesbian, Sidonie, Sopa de Cabra o Rosalia, i 
internacionals, com Madonna, The Rolling Stones, 
Tom Waits, The Who, Pearl Jam o Roger Waters.

 

Fotografia inclosa a la mostra 'Rock Viu' de Sidonie el 2002 al 
Festimad de Móstoles (Madrid) Foto: Xavier Mercadé
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https://www.filmoteca.cat/web/ca/exposicio/les-claus-de-la-foto-fixa
http://palaurobert.gencat.cat/ca/detall/noticia/exposicio-rockviu
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«VALENTÍ FARGNOLI. EL PAISATGE REVELAT» 
LA CASA DE LA PARAULA

L'exposició «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat» 
recorda un dels fotògrafs més destacats de la primera 
meitat del segle xx (Barcelona, 1885 - Girona 1944) 
i s'ha organitzat justament quan es compleixen 75 
anys de la seva mort. La seva extensa obra permet 
reconstruir la realitat de les comarques gironines de fa 
un segle. El fotògraf les va recórrer incansablement i 
va anar deixant constància en imatges dels paisatges 
i de la gent. La mostra subratlla la tasca ingent 
que va fer el fotògraf i li atorga el lloc i el valor 
que es mereix, no només per convertir-se en un 
documentalista visual excepcional i imprescindible, 
sinó també per la seva participació, possiblement 
no tan coneguda, en el projecte de reconstrucció 
cultural i de salvaguarda del patrimoni iniciada pels 
noucentistes sota la direcció de Jeroni Martorell i Josep 
Puig i Cadafalch, durant l‘època de la Mancomunitat. 
Aquesta mostra forma part del programa d’exposicions 
viatgeres de la Diputació de Girona i la podreu 
visitar fins al 27 a La Casa de la Paraula de Santa 
Coloma de Farners. Més informació aquí. 

«SENTIR LA SUREDA» DE MICHELE CUREL
MUSEU DEL SURO

El Museu del Suro presenta: «Sentir la Sureda», un 
conjunt d'imatges amb l'objectiu de mostrar els 
protagonistes de la pela del suro a les comarques 
del nord-est català, entre les províncies de Girona, 
Barcelona i també al Rosselló. L’exposició no només és 
documental, sinó que també mostra les emocions de 
l’autora sobre la vida, la natura i els éssers humans que 
hi viuen en contacte. Les fotografies són una selecció 
feta expressament per a aquesta exposició, d'un treball 
més ampli que l’autora està portant a terme des de 
les peles del suro de l'estiu de l'any 2018. La mostra 
inclou, també, el testimoni d'alguns peladors del suro 
en plena activitat a través d’un vídeo de 15 minuts que 
trasllada el públic a l’interior del bosc, per descobrir 
l’activitat de la pela del suro. Aquest projecte té la 
missió de donar visibilitat als treballadors d’aquest ofici 
que, amb el seu esforç per guanyar-se la vida, també 
estan contribuint a una gestió forestal sostenible.

PRIMAVER A 
FOTOGR ÀFICA  
PRIMAVER A 
FOTOGR ÀFICA  
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https://www.culturascf.cat/ca/programacio/c/2253-valenti-fargnoli-el-paisatge-revelat.html
http://www.ddgi.cat/exposicions/expo_detail/1082/valenti-fargnoli-el-paisatge-revelat/1
https://museudelsuro.cat/exhibition/sentir-la-sureda-de-michele-curel/
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«IDENTITATS VÀLIDES» 
LA CASA DE LA CULTURA DE GIRONA

Isaac Flores ha sigut el guanyador del premi Joves 
fotògraf(e)s, organitzat per INSPAI, l’espai d’imatge 
de la Diputació de Girona. L’exposició «Identitats 
vàlides», que actualment es pot veure al Teatre 
Municipal de Benicàssim dins el festival Imaginària 
2021, posa el focus a la comunitat queer de Barcelona. 
El projecte neix de forma espontània quan Flores 
comença a endur-se la seva càmera a les seves sortides 
nocturnes pel barri del Raval i al «Gaixample» de 
Barcelona. Per Flores, la decisió de posar l’atenció a 
la comunitat trans respon a la voluntat de reivindicar 
la normalitat i lluitar contra la seva estigmatització. 
Avui el 85% de les persones trans es troba a l’atur, i 
massa sovint són víctimes de delictes d’odi i agressions 
per la seva legítima dissidència contra la normativitat 
exclusiva de gènere que regeix a la majoria de països 
del món. Aquesta exposició encara seria impossible de 
veure en 72 països, i en algun d’ells, tant l’autor com les 
persones que fotografia podrien estar perseguides per 
penes de presó i, fins i tot, de mort. Jaume Cotrina

PRIMAVER A 
FOTOGR ÀFICA  
PRIMAVER A 
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MARGARET MICHAELIS. 
«CINC DIES PEL BARRI XINO»
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

L'exposició «Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri 
Xino», comissariada per Dolors Rodríguez Roig, 
presenta la reconstrucció del fotoreportatge que 
Margaret Michaelis va realitzar al barri del Raval 
per encàrrec del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i 
Tècnics Catalans per al Progrès de l’Arquitectura 
Contemporània), amb motiu de l’exposició sobre el 
projecte reformista «La Nova Barcelona», celebrada 
al subsòl de la plaça de Catalunya el 1934.
L’exposició presenta una nova mirada al recorregut 
que la fotògrafa va fer per alguns carrers del Districte 
V durant cinc dies consecutius l’abril de 1934. 
Michaelis va captar moments amb la seva càmera 
Leica partint d'una mirada pròpia i personal.
La selecció de fotografies permet revisitar 
el reportatge, confirmant la importància i la 
dimensió històrica de Michaelis i de la seva 
obra fotogràfica. També hi ha inclosos diferents 
reportatges d’arquitectura de l’autora i una mostra 
del seu pas pel Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya (1936). Maria Serra

https://casadecultura.org/detall/27332/-identitats-valides-d-isaac-flores
https://casadecultura.org/detall/27332/-identitats-valides-d-isaac-flores
https://casadecultura.org/detall/27332/-identitats-valides-d-isaac-flores
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/home
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EL NOUCENTISME 
ÉS UN MODERNISME

Art i industria fon la esensia y lo nort dels fills 
de nostra terra», llegim en un dels primers 
mobles que veiem a l’exposició «Modernisme, 
cap a la cultura del disseny» del Museu del 
Disseny de Barcelona. És l’«escó de Sant Jordi» 
(1895), un banc produït a Barcelona pel taller 
de José Ribas que contenia símbols i missatges 

catalanistes. De fet, si el Modernisme català va diferenciar-
se de l’Art Noveau europeu, és perquè el seu objectiu no era 
la peça única artesanal, sinó que a Catalunya el Modernisme 
era també industrial.

Estem parlant d’un moment en què els intel·lectuals i els 
artistes tenien la necessitat de renovar-se, de superar una 
atmosfera localista i endarrerida. Segons l’historiador Joan-Lluís 
Marfany, aquestes tendències es van manifestar «a través del 
contrast amb la societat espanyola, no sols endarrerida, sinó 
consubstancialment misoneista». Des de bon començament, 
el modernisme i el nacionalisme van anar agafats de la mà: 
els implicats van cap a les novetats foranes, però també cap 
a les arrels autòctones, les formes pròpies i els elements 
industrials i tradicionals catalans. 

«Mirar cap al futur sense renunciar al llegat històric 
constituí la singularitat del Modernisme, l’inici d’un llarg camí 

cap a la modernitat i alhora el bressol del catalanisme polític», 
llegim al Museu del Disseny. Si intentem datar el Modernisme 
i el noucentisme, trobarem que el primer comença el 1888 
i acaba el 1920, aproximadament, mentre que el segon es 
desenvolupa entre el 1906 i el 1923. Per tant, els dos corrents 
coincideixen en el temps i s’influeixen mútuament. 

Aleshores, per què historiogràficament sempre s’han 
plantejat com a moviments antagònics? Què tenien en 
comú? Marfany apunta que la tradició historiogràfica que 
els separa es remunta als noucentistes mateixos, que és clar, 
volien distingir-se dels seus antecessors. Ara bé, si l’objectiu 
dels primers era modernitzar Catalunya sense oblidar la 
seva identitat, això era també el que perseguien els segons.

La historiografia més estesa defineix el Modernisme 
i el Noucentisme com a dues tendències oposades, però 
a l’exposició «Modernisme, cap a la cultura del disseny», 
el Museu del Disseny recorre a través d’objectes el camí 
de similituds que hi ha entre una escola i l’altra, fins a 
desembocar en el disseny d’avui dia. El missatge últim 
que reivindica la mostra? Que l’artesania va ser la forma 
creativa que els dos moviments van utilitzar per plasmar 
una identitat catalana moderna, i que el Noucentisme beu 
del Modernisme.

CL ÀUDIA RIUS

MUSEU DEL DISSENY

Aquí pots veure tots 
els episodis de «Nets 
del Modernisme» on 
parlem amb els néts i 
els besnéts dels artistes 
del modernisme. 
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http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/L-Enigma-Iber.-Arqueologia-d-una-civilitzacio
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
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E
nguany la Nit dels Museus serà diferent. 
Els estralls de la pandèmia —encara avui 
palpables— no permetran que, en determinats 
espais, es puguin aplegar masses de visitants 
delerosos de cultura. No obstant això, els 
responsables d’alguns museus han cercat una 
sèrie d’alternatives a les clàssiques passejades 

nocturnes entre galeries. 
El pròxim 15 de maig a les 20 h, el Museu de les Aigües 

oferirà un recorregut virtual de 30 minuts a través de les 
seves instal·lacions més emblemàtiques, des de la Cascada 
de Gaudí fins a la sala de l’electricitat, passant pel soterrani 
o el refugi antiaeri de la Central de Cornellà. La visita, que 
conduirà la periodista Candela Figueras, es podrà seguir 
des del canal de YouTube del Museu i continuarà disponible 
fins al Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig.

D’altra banda, l’actriu Judit Martín encarnarà la professora 
Maria del Mar Rius, una científica que, mentre dona a 
conèixer els espais i altres curiositats del Museu, exposarà els 
seus coneixements sobre l’aigua. Responsables i especialistes 
del Museu, experts en història, patrimoni, biologia, canvi 
climàtic i medi ambient també participaran en aquesta 
presentació. Finalment, per arrodonir la jornada, la cantant 

Suu actuarà en un dels emplaçaments més singulars del 
Museu, l’antic dipòsit circular. 

«Amb aquest format volem que tothom conegui el 
Museu de les Aigües des d’una perspectiva diferent: 
la seva història, els seus espais, algunes curiositats, la 
importància de l’aigua a les nostres vides… sense cap 
barrera. Considerem que la Nit dels Museus és un moment 
especial per tota la gent que gaudeix de la cultura. No 
podíem deixar de formar-ne part i enguany ho fem en 
format digital», ha apuntat Sonia Hernàndez, directora 
de la institució. Amb la voluntat de permetre visites 
alternatives al Museu de les Aigües, aquest s’ha recreat 
dins l’univers Minecraft. Els internautes van col·laborar 
estretament en una proposta per fer front a la pèrdua 
de biodiversitat mentre navegaven a través d’una versió 
en línia de les instal·lacions.

Així mateix, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el 
març passat es va estrenar una visita virtual interactiva que 
permet recórrer els passadissos de l’edifici en un format 
immersiu de 360º i un joc en línia. Sota el nom de 24/7/365 
La complexitat de tenir aigua a l’aixeta, el joc explica el procés 
que possibilita que els habitants de l’àrea metropolitana de 
Barcelona disposin d’aigua cada dia.

ONA FALCÓ

Visita virtual al 
Museu de les Aigües

MUSEU DE LES AIGÜES

La cantant Suu. I Font: Museu de les Aigües
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https://www.fundacioagbar.org/ca/museu#
https://www.fundacioagbar.org/ca/museu/visitaimpossible
https://www.youtube.com/channel/UC1aynnLWIjXooZeLRRpNTcg
https://www.fundacioagbar.org/ca/museu/minecraft
https://www.visitavirtual-museudelesaigues.cat/
https://app.weareboth.com/r/7ffbd808c56a9301e88412545?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6ODkyO31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjg5MjtzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTMyZTU4MjA1Zjk3NDAzNzE5MDkiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNzk4NSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6ODkyO319&
https://app.weareboth.com/r/7ffbd808c56a9301e88412545?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6ODkyO31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjg5MjtzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTMyZTU4MjA1Zjk3NDAzNzE5MDkiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNzk4NSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6ODkyO319&
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L'ESPERIT DE MODERNITAT 
DE GUSTAV KLIMT

PAU CORTINA

CENTRE D 'ARTS DIGITAL S IDE AL

l Centre d'Arts Digitals IDEAL té en marxa la 
seva tercera experiència immersiva, en aquest 
cas dedicada a la figura i obra del pintor 
austríac Gustav Klimt i el seu paper, des de 
Viena, en l'adveniment d'una nova modernitat 
en l'art. La immersió que proposa l'equipament 
es fixa en el naixement del Modernisme i la 

renovació artística amb la integració de diferents disciplines. 
La dona també és protagonista de la proposta, tant per les 
seves aparicions en l'obra de l'austríac com des del punt de 
vista del seu context històric, en el qual activistes d’àmbits 
molt diversos van començar a reivindicar un rol nou per a 
la dona a la societat.

L’experiència immersiva ha estat creada pel mateix 
equipament (a través de Layers of Reality) i l’estudi belga 
Exhibition Hub, amb un pressupost total de prop d’un milió 
d’euros. A més, la mostra s’ha estrenat simultàniament a 
Barcelona i Brussel·les, on es podrà veure a partir d'aquesta 
mateixa setmana a la Galerie Horta. Novament, el gran 
reclam de la proposta són les projeccions immersives de gran 
format, amb més de 1000 metres quadrats de pantalla, que 
reprodueixen l'univers creatiu i també l'entorn i el context 
de Klimt a la Viena del tombant de segle xix. Hi ha també 

una nova proposta d'experiència amb ulleres de realitat 
virtual, un espai expositius i eines interactives, com la que 
s'ubica en una nova sala que guanya l'equipament i que està 
dedicada al públic familiar amb una instal·lació titulada 
«VIENA 1900», creada per l’estudi barceloní Broomx, que 
permet als visitants interactuar amb les seves creacions en 
una pantalla gegant de 180º.

L’experiència immersiva ha estat comissariada per 
Imma Fondevila i l'austríaca Theresia Nickl i s’apropa a la 
figura de l'artista a partir de dues grans àrees temàtiques: 
el modernisme i el feminisme. Ho fa, també, posant en 
relleu relacions fins ara poc conegudes entre artistes i 
activistes de la Viena i la Barcelona d’aquell temps. «Klimt: 
l’experiència immersiva» també dedica un espai a les dones 
de l’època que van lluitar per participar activament a la 
societat i que, encara avui dia, resten en un quasianonimat. 
Dones catalanes i austríaques que, impulsades per un 
esperit de canvi, esdevenen activistes i professionals. 
La mostra analitza la representació de la dona que en fa 
Klimt i convida el visitant a descobrir la parella que el 
pintor formava amb la dissenyadora i empresària Emilie 
Flöge, figura molt influent, amb qui va establir una relació 
sentimental i d’inspiració mútua.

52EL S M U S EU S TA M B É S Ó N AU D I OV I SUA L S

https://idealbarcelona.com/agenda/klimt-lexperiencia-inmersiva/
https://idealbarcelona.com/agenda/klimt-lexperiencia-inmersiva/
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«Miró-ADLAN. Un arxiu de la 
modernitat (1932-1936)» reconstrueix 
el paper cabdal que va tenir el grup 
ADLAN (Amics de l'Art Nou) a la 
introducció de la modernitat a 
Barcelona. Mentre que a Europa 
les avantguardes triomfaven, 
aquí van necessitar l'empenta 
d'un grup entusiasta amb Joan 
Miró com a estendard.

L’art contemporani mai s’atura! Les institucions treballen 
per promoure els artistes de casa nostra i obrir la mirada 
dels espectadors cap a pràctiques creatives modernes, 
que enguany són tant actuals com històriques.

Fundació Miró 
Barcelona

«FOOD» parteix del restaurant 
que l'artista Gordon Matta-
Clark va muntar als anys 70 
al cor del SoHo novaiorquès, 
amb Tina Girouard i Carol 
Goodden. La mostra relaciona 
aquesta escena amb els 
artistes catalans que també 
van fer cap a Amèrica i que 
van jugar un paper actiu a 
la comunitat del SoHo.B
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John Akomfrah i Shuruq Harb 
són dos videoartistes que 
reflexionen sobre conflictes en 
l’òrbita del postcolonialisme, 
però que en canvi, eviten dotar 
les seves obres d’una estètica 
política directa. Els dos busquen 
en els escenaris geogràfics 
una poètica que els permeti 
parlar dels traumes humans.

Fundació Tàpies
Barcelona«Les intuïcions de Latung La 

La» és una exposició en què 
David Ymbernon reinventa 
la composició, la pintura, 
l’escena, la cuina, el teatre, 
la poesia i la performance; 
tot de cop i sempre amb 
l’ideari genuí de l’artista, 
que podem distingir per 
l’ús del color carabassa, 
protagonista de la seva obra.M
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«Our garden needs its flowers» 
és una exposició que demostra 
que l’art està viu a L’Hospitalet, 
sobretot gràcies als artistes que 
darrerament l’han convertit 
en el seu espai creatiu, fugint 
dels lloguers impagables de 
Barcelona; però també gràcies 
a aquelles persones que fa 
anys que hi van crear obra.

Centre d'art 
Tecla Sala
L'Hospitalet

Roger Coll pertany a una nova 
generació d’artistes que repensa 
la ceràmica sense complexos. 
A l’exposició «70 metres» del 
Centre d’Arts Contemporànies 
de Vic, l’artista i arquitecte 
fa palès el seu enfocament 
vigoritzant i contemporani de 
l’escultura ceràmica, exposada i 
reconeguda internacionalment.A
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Els Museus d’Esplugues 
reivindiquen el valor de la 
ceràmica com a llenguatge 
artístic de primer ordre a la 
commemoració dels 35 anys de la 
Biennal de ceràmica d’Esplugues. 
«Pòsit», comissariada per Àlex 
Mitrani, ofereix l’espai i el temps 
per descobrir part de l’art català 
de les últimes tres dècades.

Museu  
Can Tinturé 
Esplugues de Llobregat

«Makebelieve 
Neuromancer» és una 
instal·lació escultòrica 
immersiva en què l’artista 
Lucía C. Pino explora la 
idea de la transitorietat. 
A través de l’acoblament 
de materials, se celebra 
el canvi constant, les 
identitats no normatives i 
la idea de la transformació 
com a lloc habitable 
i no lloc de pas.

La Capella 
Barcelona

Junt amb la Fundació Lo 
Pardal i el Museu d’Art Jaume 
Morera, la Brossa recupera 
i emula l’exposició «Poesia 
concreta. Joan Brossa, 
Guillem Viladot i Josep 
Iglésias del Marquet», que 
es va dur a terme a la Petite 
Galerie de Lleida l’any 1971 i 
va suposar la primera mostra 
de poesia concreta del país.Fu
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https://www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5769/miro-adlan-un-arxiu-de-la-modernitat-1932-1936/actual
https://www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5769/miro-adlan-un-arxiu-de-la-modernitat-1932-1936/actual
https://www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5769/miro-adlan-un-arxiu-de-la-modernitat-1932-1936/actual
http://www.bolit.cat/cat/programacio/exposiciones/food-la-utopia-de-la-proximitat/presentacio.html
https://fundaciotapies.org/exposicio/john-akomfrah-vertigo-sea/
https://fundaciotapies.org/exposicio/shuruq-harb-the-jump/
https://www.mataroartcontemporani.cat/posts_exposicions/david-ymbernon-ideari-de-latung-la-la/
https://www.mataroartcontemporani.cat/posts_exposicions/david-ymbernon-ideari-de-latung-la-la/
http://www.teclasala.net/detallActe.aspx?1HtEuPnRULRNQfzqBDuVHgjkW6s645M7y1PQNWOMtCgkqazB
https://www.acvic.org/ca/projectes-expositius/3450-70-metres
https://museus.esplugues.cat/exposicions-temporals/posit
https://lacapella.barcelona/ca/makebelieve-neuromancer
https://lacapella.barcelona/ca/makebelieve-neuromancer
https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-exposicions/poesia-concreta-brossa-iglesias-del-marquet-i-viladot-petite-galerie-lleida-1971/
https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-exposicions/poesia-concreta-brossa-iglesias-del-marquet-i-viladot-petite-galerie-lleida-1971/
https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-exposicions/poesia-concreta-brossa-iglesias-del-marquet-i-viladot-petite-galerie-lleida-1971/
https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-exposicions/poesia-concreta-brossa-iglesias-del-marquet-i-viladot-petite-galerie-lleida-1971/
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VIATGE 
AL FONS D’UN 

MÓN INVISIBLE
GER ARD VENTUR A

l 1914, més de 2.000 persones van morir de 
tifus a Barcelona. L’epidèmia també es va filtrar 
en les portades dels setmanaris satírics de 
l’època. L’esquella de la torratxa, per exemple, 
va il·lustrar-la a través de la figura d’un 
«microbi penedit», una espècie de massa 
vermella i greixosa, a punt d’explotar, 

extremitats llarguíssimes, dues ales a les espatlles i una cua 
amb un orifici que bufa fum brut. Els sona? És clar, es tracta 
d’un dimoni. (Ah, i el microbi-dimoni està llegint les esqueles 
de La Vanguardia, que no sigui dit).

Associar bacteris, virus i microbis amb el mal no és 
només cosa de dibuixos satírics. Més enllà dels acudits, 
els humans hem reaccionat amb la mateixa poca enteresa 
si fa no fa des que tenim memòria de nosaltres mateixos 
en topar-nos amb amenaces invisibles. És una intuïció 
elemental, d’acord, però mai no està de més veure 
confirmades les pròpies ocurrències. L’exposició del 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
MNACTEC «Epidèmies i pandèmies. L’enemic invisible» 
hi ajuda, a reafirmar intuïcions sobre El Tema que hom 
hagi pogut tenir en els darrers mesos. Però no només 

MUSEU NACIONAL DE L A CIÈNCIA I  L A TÈCNIC A DE C ATALUNYA
(MNAC TEC)

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

https://mnactec.cat/ca/activitats
https://mnactec.cat/ca/exposicio-detall/epidemies-i-pandemies-l-enemic-invisible
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això, és clar, si només ens ajudés a donar-nos la raó, no 
valdria gaire la pena anar-hi.

La mostra que podeu veure al MNACTEC de Terrassa es 
proposa recórrer l’evolució de les epidèmies i plagues que 
han assolat el món des de fa milers d’anys, de les formes que 
els humans hem tingut de percebre-les al llarg de la nostra 
història, i de com ens hem organitzat per erradicar-les i 
conviure-hi. S’hi poden trobar tant explicacions fonamentals 
(què diferencia un bacteri d’un virus? Com es reprodueixen?) 
i urgents (com es combaten?) com un repàs de les teories 
religioses i científiques que han intentat donar un sentit a 
la malaltia, des de la teoria dels humors d’Hipòcrates fins 
al positivisme del segle xix. En el fons, veiem, som hereus 
dels grecs presocràtics, que tal com se’ns indica en algun 
punt de l’exposició, «van ser els primers a explicar la salut 
i la pèrdua de salut de forma racional i tècnica, sense cap 
mena de connotació sobrenatural».

També s’hi exposen objectes que pel seu anacronisme 
(com un carro-estufa de desinfecció del segle xix, una mena de 
remolc on els habitants de pobles petits podien desinfectar la 
roba o un pulmó d’acer que ajudaven a respirar els malalts de 
poliomielitis) o l’àmbit restringit on es fan servir (un respirador 
automàtic) poden sorprendre el públic no especialitzat. És 

destacable la secció dedicada a metges catalans que van tenir 
un paper notable en l’estudi de les epidèmies del passat i van 
aconseguir millores sanitàries que encara ens beneficien 
avui dia. El Doctor Ferran (1851-1929), per exemple («l’home 
que sap més coses», en paraules d’Àngel Guimerà), que 
va descobrir una vacuna contra la tuberculosi; o Francesc 
Piguillem (1771-1826), que va inocular les primeres vacunes 
contra la verola de la història del país.

La història paral·lela que ha entrellaçat humans i 
microorganismes —«l’enemic invisible»» ha reviscolat en el 
darrer any. «Epidèmies i pandèmies», ben instaurada en el 
present, inclou una secció dedicada al coronavirus. Després 
de segles de progrés científic en el camp de la medicina, 
s’intensifica la presència d’un virus inesperat «en un moment 
en què ens sentim enganyosament protegits per la ciència i 
el benestar del primer món», se’ns diu. ¿I si després de segles 
de positivisme, finalment ha arribat el moment en què, tal 
com entreveia el protagonista del Diari d’un mal any de J.M. 
Coetzee, un agent infecciós ha començat a canviar les regles 
del joc humà-virus «per adaptar-les al seu propi desig?».

«Epidèmies i pandèmies. L’enemic invisible» es pot 
visitar al MNACTEC, al bell mig de la rambla d’Ègara, 
fins al 31 de desembre.

Imatges cedides per MNACTEC

S ECCI Ó

https://mnactec.cat/ca/activitats
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S
ota el lema «El futur dels museus: recuperar i tornar a 
imaginar», el museu vigatà obre un espai que convida a la 
necessitat de crear, imaginar i compartir noves pràctiques 
culturals que responguin als reptes de la societat actual. Un 
seguit de propostes pel Dia Internacional dels Museus estan 
encaminades en aquesta nova direcció.

Dimarts 18 de maig, el MEV obrirà les seves portes 
gratuïtament per a mostrar tota la seva col·lecció; entre aquesta, la 
d’art medieval, extraordinària pel valor de les peces que conté. A més, 
es podrà contemplar la nova joia del museu que aquest ha incorporat a 
la seva exposició: «La Sagrada Família amb sant Joanet», de Perot Gascó 
i cedida pel col·leccionista i mecenes Joan-Artur Roura. Datat al segon 
quart del segle xvi, aquesta obra renaixentista representa la Mare de Déu 
amb el Nen al costat d’un àngel que anuncia la Passió, amb sant Joanet 
amb una intenció també profètica i sant Josep ancià llegint les Escriptures.

Enfocat a la gent gran, el MEV els vol convidar a retornar els museus 
amb una activitat especial: viure i experimentar les sensacions de la 
primavera en l’art medieval, passant del romànic i el gòtic a través de 
l’esclat de colors, textures i paisatges.

També organitzaran, conjuntament amb la Casa Museu Verdaguer, 
una lectura poètica davant del bressol del poeta de Folgueroles.

Amb la intenció d’adaptar-se als temps actuals, el MEV pretén valorar  
la figura de la dona artista, i ho farà mitjançant una youtuber que parlarà 
sobre les col·leccions de diversos museus participants. El contingut es 
publicarà al lloc web del DIM21 i es replicarà a les xarxes socials i als 
canals de difusió habitual (vegeu la pàgina dedicada al Canal Malaia).

Però el MEV no només és un espai d’exhibició d'obres, sinó també 
de creació, sobretot entre els joves. És per això que el raper vigatà SOLO 
K.OS gravarà un videoclip a les sales del museu.

Un altre espai que vol mostrar el museu és el de l’educació. En 
col·laboració amb l’IES Gurb, estan gestant un projecte innovador amb 
la tecnologia 3D, que pretén establir lligams entre les noves tecnologies i 
l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni. Aquest projecte finalitzarà 
amb el disseny d’un recorregut virtual en un museu i l’escaneig i impressió 
en 3D de diferents peces del MEV. El museu es proposa obrir aquesta 
proposta a altres centres educatius.

Com cada divendres, el MEV fa un petit qüestionari a Instagram. El 
divendres 14 de maig, serà temàtic i tractarà del DIM.

Podeu consultar les activitats del DIM aquí. 

La nova joia del 
Museu Episcopal  

de Vic

MUSEU EPISCOPAL DE VIC

La Sagrada Família amb sant Joanet, de 
Perot Gascó. Cedida pel col·leccionista 
Joan-Artur Roura. Segon quart del segle xvi

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

https://www.museuepiscopalvic.com/ca/actualitat/noticies/dia-internacional-dels-museus
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’exposició «Les guerres a Catalunya entre 
1635 i 1714» està formada per una trentena 
de gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut 
i del fons propi del museu i pel quadre Setge 
d’Alguaire, adquirit pel Museu de Lleida el 
2020. Està situada al cor de l’església del 
museu i ha comptat amb la col·laboració 

d’Antoni Simón Tarrés, catedràtic d’Història Moderna de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta exposició mostra el que van suposar les guerres 
a Catalunya entre mitjans del segle xvii i inicis del segle xviii a 
través d’una trentena de gravats. Durant aquests segles, van 
succeir guerres que per a Lleida i Catalunya van significar un 
trencament amb les estructures medievals, uns moments de 
crisi i destrucció del territori, i l’eclosió d’un nou ordenament 
social i econòmic que va propiciar un renaixement durant 
la segona meitat del segle xviii. D’altra banda, serveix per 
presentar la pintura Sitio y toma de Alguaire por el Excelentísimo 
Señor Marqués de Leganés el 23 de noviembre de 1646 después 
de haber socorrido Lérida, d’autor anònim que representa el 
setge i la presa del Castell d’Alguaire per part del Marquès 
de Leganés.

El primer dels grans conflictes que van succeir al segle 
xvii és la Guerra dels Segadors que es va iniciar l’any 1640 
amb l’empresonament de Francesc de Tamarit. El dia 
22 de maig de 1640 un sometent popular de Barcelona 
va entrar a les presons reials per alliberar-lo i, a més 
a més, el 7 de juny es van desencadenar mesures de 
repressió per part del comte duc d’Olivares que van 
provocar la ruptura política. L’any 1941 Catalunya es va 
alliberar de la sobirania francesa.

L’altre gran conflicte a destacar aquesta vegada del 
segle xviii és la guerra de Successió entre els Borbó i 
els Habsburg. L’any 1705 Barcelona i Catalunya es van 
convertir en el centre ‘logístic’ i on es mesuraven les 
forces de la Guerra de Successió per determinar qui 
seria el successor de la corona Espanyola.

Aquests dos grans conflictes que van marcar 
Catalunya es troben explicats i representats en aquesta 
exposició que es pot visitar al Museu de Lleida fins al 12 
de setembre d’aquest any. Per a més informació podeu 
anar a aquest enllaç.

L AUR A L Á Z ARO

DOS SEGLES 
CONFLICTIUS 
A CATALUNYA

MUSEU DE LLEIDA

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

http://museudelleida.cat/les-guerres-a-catalunya-entre-1635-i-1714/
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Què t’interessa de Guinovart? De Guinovart m’atrau el 
seu vitalisme, la seva passió incontrolable, l’energia que se 
li escapava pels dits. Sempre he admirat la seva capacitat 
d’observar, de donar valor a les coses insignificants. Guinovart 
dona veu a la vida anònima de pagesos i pastors, dona veu 
als camps i a la terra, és un cant a la vida. Fent ús de les coses 
més elementals, més ancestrals, va saber modernitzar la 
pintura del país. En podem aprendre moltes coses.

Com has fet la selecció de les obres de l’exposició? Primer 
vaig procurar aïllar els principals eixos de l’obra de Guinovart 
i, a partir d’aquí, vaig buscar artistes que poguessin establir 
diàlegs amb la seva pintura. Ell sempre va donar suport als 
més joves. Aquesta exposició ha estat la primera temptativa 
de buscar la seva petjada en creadors contemporanis, però ja 
puc avançar que al mes de setembre farem una segona mostra 
que recollirà altres noms. L’ombra de Guinovart és allargada.

Per què els artistes joves haurien de fixar-se en ell? L’obra 
de Guinovart va obrir moltes escletxes que van donar pas 

a noves maneres d’entendre la pintura. Ell, com altres de 
la seva generació (Ràfols Casamada, Hernández Pijuan, 
Tàpies…) van maldar per deixar enrere l’academicisme 
i donar pas a nous llenguatges expressius. Molts artistes 
joves desconeixen el nostre passat artístic més recent i 
penso que això és una llàstima i, sobretot, un error. És 
bo que, com Guino, sàpiguen extreure el que és essencial 
i positiu de la tradició plàstica del país. Això sí, cal que 
després siguin capaços de matar el pare!

Amb quin vessant de Guinovart poden connectar els 
artistes joves? Hi ha aspectes de l’obra de Guinovart que, 
malgrat els anys i les diferències formals i conceptuals 
amb els artistes d’avui, encara són vigents. Però més enllà 
de la seva vàlua artística, penso que és important que 
n’adoptin l’actitud. Guinovart era una bèstia creadora. 
Per ell tot era susceptible de ser una obra d’art i de tot 
en sabia extreure bellesa. Aquesta actitud de saber mirar 
desacomplexadament, amb passió, és difícil de trobar 
avui en dia.

CL ÀUDIA RIUS

BERNAT PUIGDOLLERS 
«GUINOVART ERA UNA 

BÈSTIA CREADORA»

«Aquesta és la prova més clara 
de la vigència del llegat artístic 
de Josep Guinovart», llegim a 
l’exposició «Guinovart després 
de Guinovart», comissariada 
per Bernat Puigdollers a l’espai 
que el pintor té a Agramunt. 
Parlem amb l’historiador de 
l’art per saber què uneix el 
mestre amb els artistes Jordi 
Alcaraz, Frederic Amat, Alfons 
Borrell, Josep Maria Camí, Tono 
Carbajo, Germán Consetti, 
Jordi Fulla, Antoni Llena, Anna 
Llimós, Laia Noal, Guillermo 
Pfaff, Gerard Sala i Guim Tió. 

Foto: Laia Serch

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

http://www.espaiguinovart.cat/a-lespai-detall.php?pg=&id=523
http://www.espaiguinovart.cat/a-lespai-detall.php?pg=&id=523
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«AGUSTÍ CENTELLES: 
TESTIMONI D'UNA 

GUERR A (1936-1939)»
MARIA SERR A MONCUNILL

E
l castell de Vila-seca acull fins al 19 de setembre 
una exposició itinerant del fons de la Fundació 
Vila Casas, «Retrats de guerra» d’Agustí 
Centelles. La mostra està composta d’una 
magnífica sèrie de fotografies que la Fundació 
va aconseguir adquirir el 2010, després que 
una gran part de l’Arxiu Centelles passés a 

mans del Ministeri de Cultura en una operació de compra 
que va aixecar molta polseguera.

No es tracta d’un dels treballs més importants de 
Centelles, però sí que és rellevant, tant per l’interès històric 
pels personatges que hi surten com pel mestratge de qui 
ha estat comparat amb els més grans de la fotografia dels 
seus temps. Un geni que, malauradament, no va poder 
expressar-se quan va tornar de l’exili degut a la censura 
política de la postguerra, i va ser condemnat a un greu 
ostracisme professional.

Centelles és considerat per a molts un dels impulsors del 
fotoperiodisme modern a Europa. El seu treball fotogràfic 
conté algunes de les imatges més representatives de la Guerra 
Civil. Va poder immortalitzar múltiples escenes emotives, 
dramàtiques, tristes i, fins i tot, entranyables, del conflicte 

bèl·lic que va marcar profundament la societat i que encara 
perdura avui dia, i proposa un exercici de memòria històrica 
molt necessari en els dies que ens ha tocat viure.

La mostra fotogràfica recorre diversos moments de la 
Guerra Civil, des dels inicis fins a l’exili de gran part de la 
població. Centelles va fotografiar barricades disposades 
pels carrers de Barcelona durant l’esclat de la guerra, 
rostres d’obrers, sindicalistes i militants de diversos partits 
i sindicats, membres del Govern de la Generalitat. També 
es va desplaçar fins al front d’Aragó a fotografiar algunes 
de les imatges que han perdurat a l’imaginari col·lectiu, i a 
Lleida, on va immortalitzar els bombardejos sobre la ciutat 
el novembre del 1937.

El fotògraf va deixar amagades a Carcassona les seves 
fotografies durant més de 30 anys, i no les va recuperar 
fins a l’any 1976. Llavors, inicià una tasca divulgativa, a 
partir d’exposicions i publicacions, per donar a conèixer 
les vivències i episodis que va viure durant els anys de la 
Guerra Civil Espanyola.

L’exposició té com a principal reclam les emotives 
històries que presenta, les quals, d’una manera o una altra, 
se’ns fan ben presents a les nostres vides.

C A S TELL DE VIL A-SEC A ·  FUNDACIÓ VIL A C A SA S

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

https://castellvila-seca.cat/events/categoria/activitats/
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MENTRE ESPEREM 

EL  FOC
GER ARD E .  MUR

C
ada estiu arriben el foc i la desesperació. 
El juny de l’any passat, la Ribera d’Ebre 
va veure cremar 5.046 hectàrees. Va 
ser l’incendi més greu de la temporada. 
Abans, els mitjans van informar-nos 
de la feina de les flames a l’interior de 
Portugal (2017) i a la costa del Pireu 

(2018). Enguany, el foc ha atacat brutalment Austràlia. 
Avui encara cremen algunes zones de l’Amazònia. Alerta, 
però, els boscos també cremen a l’hivern (Galícia, per 
exemple, pateix incendis durant tot l’any) i en regions 
fredes (l’any passat, les flames engolien milers d’hectàrees 
a Sibèria). El foc no defalleix; sempre torna. S’ha convertit 
en una por permanent que ja no depèn de l’estacionalitat. 
Una part d’aquesta por ens assenyala a nosaltres, que 
facilitem —passivament— la propagació dels incendis. 
La nostra relació amb el territori ha canviat i el foc se 
n’aprofita. És aquesta relació la que ara tracta el Museu 
de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, que dedica una 
exposició al foc: «Jugar amb foc».

El museu vol conscienciar de la urgència de repensar la 
nostra relació amb el territori, cada vegada més abandonat. 
La continuïtat de vegetació, per exemple, un escenari d’alt 
risc, és conseqüència de la nostra deixadesa. Els boscos 
han de perdre densitat, sobretot aquells que queden a prop 
de zones poblades. Això, d’alguna manera, s’aconsegueix 
habitant el territori i tenint-ne cura. La despoblació, és 
clar, no ajuda. «Arribarà el dia en què les flames arribin 

a les portes de Barcelona. Abans, els incendis només 
afectaven la muntanya», sosté Oriol Vilalta, director 
general de la Pau Costa Foundation, la fundació amb qui 
el museu ha coproduït la mostra. Una fundació, per cert, 
nascuda arran de l’incendi d’Horta de Sant Joan (2009) 
en què van morir cinc bombers (Pau Costa era un d’ells; 
especialment compromès amb la prevenció de focs).

Amb l’exposició, però, no es pretén demonitzar el foc. 
Com dèiem, se’ns assenyala a nosaltres, a la mala gestió 
que fem del territori; al tractament nefast o, de fet, el 
no-tractament. Jugar amb foc comença amb una picada 
d’ullet als muntatges sostenibles; la sostenibilitat —explica 
Gemma Carbó, directora del museu— és la línia general 
en què s’han agrupat les últimes exposicions (The Dust 
Bowl, Plastic i la que ens ocupa). De les parets de les sales 
n’ha desaparegut el vinil (compost químic) amb què es 
fixen els textos, que, en aquest cas, estan escrits amb 
tinta feta de cendres —troncs cremats— de l’incendi de 
la Ribera d’Ebre. Se’ns proposa un recorregut que va 
del treball històric i etnològic (‘L’origen del foc’ i ‘El foc 
aliat’) a l’estudi més ambiental i lligat al present (‘El foc 
desfermat’ i ‘Conviure amb el foc’).

Cadascuna de les quatre parts combina el llenguatge 
artístic amb el científic o l’etnològic. Una combinació 
desplegada amb naturalitat i sentit. Reculem, per exemple, 
a l’origen del foc amb una cita del poeta Lucreci, que va 
atribuir el primer foc a un llamp. Un llamp que —a la 
vora de la cita— és il·lustrat amb una obra de Guinovart. 

MUSEU DE L A VIDA RUR AL

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

https://museuvidarural.cat/dia-internacional-museus-2021/
https://museuvidarural.cat/dia-internacional-museus-2021/
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GRAN RESERVAGRAN RESERVA
GISELA RUIZ

VINSEUM MUSEU DE LES CULTURES DEL VI

«
El Vinseum, Museu de les Cultures del Vi» de 
Vilafranca del Penedès ensenya al públic, aquest 
dissabte, la seva rereguarda: la diversitat de 
col·leccions de gran vàlua històrica que guarda 
al Celler Vergès, un antic celler que des del 2007 
amaga els tresors que el Vinseum ha anat recollint 
i guardant al voltant de la cultura vitivinícola. 

Amb aquesta iniciativa es vol posar en relleu la totalitat de 
la tasca museística i, de fet, el seu principi: la cura i recuperació 
del nostre patrimoni cultural i natural a través de  l’inventari, la 
documentació i la conservació del fons etnogràfic del museu. 
Dissabte, la Carmina Admella, la restauradora del Vinseum des 
de fa més de 12 anys, obrirà les portes del celler per ensenyar 
als qui s’hi vulguin acostar la seva gran tasca: la cura de més 
de 17.000 peces d’arreu del territori que han estat testimoni de 
la història de les comarques marcades pel conreu de la vinya 
i que, des de fa més de 70 anys, ha anat recopilant el museu. 
Hi podrem trobar des de peces d’arquitectura vitivinícola de 
la localitat cerdana de Das fins a pintures de Jaume Mercader i 
Miret, orfebre i pintor vilafranquí que va impulsar la promoció 
de la cultura a la vila. 

El fons etnogràfic acull la diversitat d’elements de la 

història de les cultures del vi als Països Catalans: un fons 
d’art i ceràmica, un de geologia, paleontologia i ornitologia, 
i la col·lecció que fa pròpiament referència a la producció 
vitivinícola, entre d’altres. L’enfocament museístic del Vinseum 
posa de manifest una mirada holística envers la cultura del vi, 
que engloba des de la pròpia producció de vi fins als elements 
sociopolítics i ecològics que han anat marcant aquestes 
terres i la seva gent des de finals del segle xviii. És per això 
que el museu acull i integra obres de tota mena: la propera 
tardor, de fet, albergarà part l’exposició compartida Visca la 
República!, de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de 
Barcelona, amb el quadre d’Alfons xiii que els vilafranquins 
van pujar a destruir a l’ajuntament en proclamar-se la II 
República Espanyola. 

L'endemà, diumenge 16, el Vinseum obrirà l’altra ala de la 
seva rereguarda: l’Arxiu documental, on els visitants tindran 
accés a la tasca d’inventariat, documentació i conservació del 
fons documental que, juntament amb les col·leccions de la 
reserva del museu, ens permeten traçar la història que ens 
porta avui on som.  

VINSEUM Museu de les Cultures del Vi

C ATA LU N YA A T R AV É S D EL S M U S EU S

http://www.vinseum.cat/?cat/Activitats/Patrimoni/3/34/Jornades%20de%20portes%20obertes
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DE L’OBLIT 
A LA REVOLTA

DE L’OBLIT 
A LA REVOLTA

JOANA DE QUEROL

MUSEU D 'ART DE CERDANYOL A

'exposició «De l'oblit a la revolta. Deesses 
invisibles» del Museu d'Art de Cerdanyola fa 
un homenatge a la història de cinc dones que 
no van poder expressar-se lliurement a través 
de l'art a causa d'una societat patriarcal que 
els va talar les llibertats, les il·lusions i el talent. 
Aquestes cinc històries són el reflex de moltes 

d'altres que, van haver de viure de la manera que els dictava 
la societat i renunciar a la seva essència.

El Museu d'Art de Cerdanyola ha encarregat a cinc artistes 
que construïssin una obra a partir de les històries d'aquestes 
cinc dones que ens ajuden a reconèixer la llavor de la lluita 
feminista. L'exposició identifica cada una de les dones amb 
una deessa de la mitologia grecoromana, també invisibilitzada.

A partir d'aquestes deesses es demostra que la dona 
ha estat aïllada i supeditada a la figura masculina des dels 
inicis de la nostra civilització. «Amb la vinculació entre 
deesses i artistes contemporànies reinterpretem la història 
d'aquestes dones tot convertint la seva experiència vital en 
expressió artística», diuen Txema Romero i Fina Duran, que 
han comissariat l'exposició.

Les cinc dones que protagonitzen l'exposició són Mercè 
Gallén Ibáñez, Maria Lluïsa Malibran, Magdalena Mañosa 
Fussimanya, María Josefa González Montalbán i Elena 
Jaumandreu i Garrido. Totes van haver de renunciar a la 
seva llibertat per encaixar a les normes socials dictades per 
homes. Ara el museu recupera i reivindica les seves vides i 
les de moltes altres dones, a través del talent de les artistes 
Francesca Llopis, Ivonne Navarro, Fiona Morrison, Txan 
Grau i Marga Ximenez.

Des de la Xarxa de Museus d'Art es vol fer una crítica a 
la manca de presència de dones a les galeries d'art. Partint 
d'una recerca crítica s'ha volgut promoure un projecte per 
reivindicar els col·lectius que han estat més marginats al 
sector artístic, incloent-hi la perspectiva feminista i de gènere 
a les noves col·leccions.

A través d'aquesta exposició els comissaris construeixen 
un camí a través del qual podem entendre la vida de totes 
les dones que han estat el sediment del moviment feminista. 
Històries silenciades que es converteixen en expressions 
artístiques pel seu simbolisme pel pes que han tingut a la 
nostra història.

Foto: Joana de Querol

Aquí pots veure el vídeo de 
presentació de l'exposició 
«De l'oblit a la revolta. 
Deesses invisibles»
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https://macerdanyola.wixsite.com/museuartcerdanyola-/agenda
https://macerdanyola.wixsite.com/museuartcerdanyola-/agenda
https://www.youtube.com/watch?v=efM0hpY4gbY
https://youtube.com/playlist?list=PLhsa4zl-cPOyllXe5w10f0VAGD7QI5B0R
https://www.youtube.com/watch?v=efM0hpY4gbY
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s Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma 
obre la temporada expositiva de 2021 
amb Memòria de la defensa: arquitectures 
físiques i mentals, una mostra col·lectiva que 
convida a reflexionar, des de la nostra 
contemporaneïtat, sobre els motius 
arquitectònics, físics i mentals pels quals es 

construeixen estructures de defensa a les nostres societats. 
Aquest projecte, comissariat per Imma Prieto i Pilar 

Rubí, es podrà visitar fins al 26 de setembre de 2021. El 
plantejament neix a partir de la idea de fortalesa, com la 
que envolta Es Baluard Museu i que va ser projectada fa 
quatre segles a Mallorca per l’enginyer renaixentista Giovan 
Giacomo Paleari Fratino.

«Presentem un recorregut que ens apropa tant a Frantz 
Fanon, reconeixent-nos hereus d’accions colonialistes i 
d’ocupació, com a les relacions i denúncies que Foucault va 
apuntar a Vigilar i Castigar. Quina relació hi ha entre un 
baluard, una presó i una escola? Volem escoltar, com 
diria Gayatri Spivak, les veus que hi ha a l’altre costat del 
mur», explica Imma Prieto.

La mostra s’organitza en tres àrees diferenciades: el 
primer espai engloba obres que ens acosten a diferents 
moments històrics en què es reflecteix la necessitat d’aixecar 
fortificacions i ens permet plantejar-nos com les connexions 
amb el passat són més de les que imaginem. 

El segon àmbit planteja el doble joc que s’amaga rere 
antigues fortificacions i actuals murs. Des dels barrots de 
Juan Genovés o Peter Halley, ens situem al mur que separa 
Palestina i Israel de la mà de Lida Abdul i Roy Dib. La sala 
es tanca mitjançant la intervenció de Kemang Wa Lehulere 
i una sèrie de documents procedents, majoritàriament, de 
l’Arxiu Intermedi Militar de Balears. 

Finalment, es plantegen connexions amb el present més 
immediat de la mà de Maria Jesús González i Patricia Gómez, 
Mounir Fatmi i Petrit Halilaj: por a les idees, pandèmies, 
presons, murs i fronteres. En un moment en què els museus 
són i han d’erigir-se en espais de trobada i acollida, de cura 
i afectes, cal pensar quines estructures físiques i mentals 
bloquegen la possibilitat de convertir-se en comunitat.

De què o de qui 
ens protegim?

ES BALUARD

Leo Gestel, Haven Palma [Port de 
Palma], 1914. Carbonet damunt paper, 
100 x 92 cm. Es Baluard Museu d’Art 
Contemporani de Palma, dipòsit Col·lecció 
Serra. Fotografia: Joan Ramon Bonet
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https://www.esbaluard.org/ca/
https://www.esbaluard.org/ca/
https://www.esbaluard.org/ca/exposicion/memoria-de-la-defensa/
https://www.esbaluard.org/ca/exposicion/memoria-de-la-defensa/
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EL DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS A GIRONA

Francesc Artigau (Barcelona, 1940) és un dels màxims 
representants al nostre país de la nova figuració que, a mitjans 
dels anys seixanta, desafia l'hegemonia de l'informalisme, 
que havia estat capitalitzada per la propaganda del govern 
franquista com a símbol d'una modernitat espanyola 
integrada en les tendències internacionals. 

L'exposició «Artigau. Cròniques d'una realitat, 1965-1977» 
repassa la primera etapa d'una prolífica trajectòria de més 
de cinquanta anys, el període comprès entre la seva primera 
exposició en una galeria comercial, el 1965, i les primeres 
eleccions democràtiques a l'Estat espanyol, l'any 1977. Aquest 
fet marca un punt d'inflexió de l'efervescència de la cultura 
militant durant el procés de restitució democràtica, moment 
en què Artigau, després d'abandonar progressivament 
la utilització de les imatges dels mass media, retorna als 
quaderns de dibuix i reprèn la pintura del natural, i dona pas 
a un treball menys compromès i incisiu, més hedonista, amb 
un clar predomini del dibuix i el color.

L'exposició es pot veure al Museu d'Art de Girona fins al 
12 de setembre d'aquest any i aviat s'inaugurarà l'exposició 
«Palau Ferrer, d'un sol traç» que podeu consultar a la seva 
pàgina web.

JAUME COTRINA

Del 15 de maig fins al 6 de juny, a la terrassa del Museu d'Història 
de Girona es pot visitar l'exposició «Tres dies d'abril» amb 
motiu dels noranta anys de la proclamació de la República, 
una proclamació que va ser pacífica, festiva, emocionant i que 
suposà un esclat d'alegria davant una nova etapa històrica. 
Per tal de reivindicar aquesta cara menys coneguda de la seva 
proclamació, aquesta exposició inclou una selecció d'imatges 
representatives de què va succeir entre el 14 i el 17 d'abril de 1931 
arreu del territori. L'exposició explica, a través de fotografies i 
testimonis, com es va viure arreu de Catalunya la proclamació 
de la República, com la van fer efectiva des dels diferents 
ajuntaments i com la van celebrar les hores posteriors.

Es tracta d'una mostra amb un gran valor documental, que 
s'ha nodrit amb imatges procedents de diversos fons d'arxius 
locals i comarcals. L'exposició es pot visitar de dimarts a dissabte 
des de les 10:30 fins a les 18:30 i els diumenges i festius de 10:30 a 
13:30 i l'entrada és sempre lliure. També compten amb activitats 
programades pels dies 12, 14, 15 i 18 de maig que pots consultar a 
la seva pàgina web, així com multitud d'informació addicional.

M US EU D’ART D E G IRO NA

M US EU D’ HI S TÒ RIA DE G IRO NA

Francesc Artigau, Consumidora protegida (1971)
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http://www.museuart.cat/exposicions/exposicions-temporals/
http://www.girona.cat/museuhistoria
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La seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya 
commemora els seus 175 anys de vida. Per aquesta raó, 
durant tot un any oferirà diverses activitats i propostes 
que permetran rememorar-ne la trajectòria. Com a tret de 
sortida d'aquesta celebració s'ofereix l'exposició «175 anys 
del museu de Sant Pere de Galligants» al claustre. A través 
de 7 àmbits i amb el suport del voltant d'un centenar de 
fotos i dibuixos, se'ns proposa un viatge al llarg d'uns anys 
i uns contextos canviants que ens permetran entendre 
com s'ha anat teixint la història i l'evolució del museu.

Ara s'està preparant una altra exposició: «Temps 
de la memòria. Tresors del Museu d'Arqueologia de 
Catalunya a Girona», que s'inaugurarà el pròxim 11 de juny. 
L'exposició presenta alguns dels objectes més rellevants 
de les col·leccions del museu. Com a objectes culturals 
materials del passat, expliquen la memòria històrica de 
la vida i la mort; fars de memòria, bocins d'humanitat 
que ens acosten al passat i ens demostren com són 
d'importants els museus perquè la vida continuï. El museu 
oferirà una jornada de portes obertes el dia 15 de maig, 
ja que coincideix amb la Nit dels Museus de 10 h a 21 h. I 
el dia 18 de maig de 10 h a 19 h. El 15 de maig, a les 18:30 
h es farà un concert de Deva Dhara a la seu del museu.

M US EU D E CINE M A D E G IRO NA

EL DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS A GIRONA

M US EU D’ARQ U EO LO G IA D E C ATALU N YA (M AC)

El Museu del Cinema — Col·lecció Tomàs Mallo és una institució 
permanent oberta al públic com un espai de participació 
científica, cultural i lúdica dels ciutadans, i al servei de la 
societat i el desenvolupament. Per afavorir la comprensió 
i el coneixement de la història de la imatge en moviment i 
del cinema s'organitzen activitats i s'ofereixen serveis que 
permetin la interacció amb els visitants i usuaris del museu.

El museu compta amb una exposició permanent d'objectes 
de col·lecció que ajuden a seguir el desenvolupament de la 
tècnica relacionada amb la imatge en moviment: des de la 
projecció d'ombres fins a la televisió, passant per les primeres 
imatges en moviment, la irrupció de l'eina màgica dels germans 
Lumière, les eines tècniques del cinema actual o el cinema 
mut. A més, organitzen amb molta freqüència projeccions de 
cinema de tota mena, des de clàssics, a col·loquis sobre una 
pel·lícula en concret, cinema documental o alternatiu.

Es poden consultar totes les seves col·leccions així com la 
programació de les projeccions del mes a la seva pàgina web.

Detall de la museografia. 1942
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http://www.macgirona.cat/Agenda/Concert-a-carrec-de-Deva-Dhara
http://www.museudelcinema.girona.cat/cat/index.php
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EL DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS A GIRONA

El 5 de març, en commemoració del dia de la dona d'aquest 
any, es va inaugurar a la Casa Masó l'exposició «Elles també 
hi eren. Les dones de la Casa Masó (1830-2015)», una mostra 
que presenta onze dones de la família Masó dels últims 
dos segles. 

L'equipament són pinzellades biogràfiques de cadascuna 
de les dones de la família Masó per il·lustrar com eren les 
seves vides. A través dels vestits, complements, llibres, etc. 
es pretén dibuixar un recorregut que permet comprovar 
com va anar canviant el rol de la dona a la societat catalana 
dels segles xix i xx, marcat sobretot pel progressiu accés 
de les dones a l'educació i a la seva emancipació de les 
tasques domèstiques.

L'exposició ha estat comissariada per la historiadora 
Rosa Maria Gil Tort, tècnica de la fundació Rafael Masó, a 
partir de la recerca que va dur a terme per la realització del 
seu llibre Elles també hi eren. Història de les dones de la Casa 
Masó (1830-2015) (Curbet Edicions). Es podrà visitar fins al 10 
de setembre d'aquest mateix any, l'entrada és gratuïta i el 
Dia Internacional dels Museus, aquest pròxim 18 de maig, 
s'ofereixen gratuïtament les visites guiades. Podem trobar 
el calendari de les activitats.

C A SA M A SÓ

L’exposició «Incerta via», de la mà de set artistes diferents, es 
podrà visitar a la Casa de Cultura de Girona fins al 22 de maig. 

El projecte és un treball artístic de cocreació: es tracta 
d’una sola exposició individual feta per set artistes, on cap 
autoria preval per sobre de les altres, i no d'una exposició 
col·lectiva. Tots set, que comparteixen la passió per la recerca 
de l’espiritual en l'art, han volgut crear un espai a la meditació.

L’exposició comença amb una sala fosca amb un túnel 
al fons que connecta amb la resta de sales. La voluntat dels 
artistes queda molt palesa: crear un espai on aturar-se, on 
deixar enrere les presses del dia a dia que ens acompanyen 
i crear aquesta atmosfera que convidi a la pausa, a la 
contemplació, a la meditació i, fins i tot, a la introspecció.

On més es materialitza és al túnel que s’ha de travessar per 
passar a la següent sala: un forat baix i negre, que no dona cap 
pista de cap a on va. Com a la vida: tot caminar ens duu a la 
sorpresa, a allò incert, com bé avança el títol de l’exposició.

La instal·lació busca crear aquest espai per a la vida 
espiritual que sovint se’ns fa impossible de trobar i que t’abstreu 
del món exterior per viatjar cap a dins. Núria Surrell

C A SA D E CU LTU R A D E G IRO NA
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http://www.rafaelmaso.org/
https://www.casadecultura.org/detall/27359/incerta-via
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ALBA SABATÉ

MUSEU DE L A G ARROT X A

ÉS LA 

GUERRA!ÉS LA 

GUERRA!

 
classe, es fa difícil transmetre 
què significa la guerra sense 
nosaltres haver-la viscut; 
sobretot la cruesa i les 
experiències més personals 
dels que sí que la van viure.

Per apropar-nos a l’univers 
espriuà, hem llegit diversos fragments de Letizia, de Mariàngela 
l’herbolària i de Tres sorores; també hem parlat de la guerra, 
del trasbals que va suposar-li i del dolor amb què va viure la 
mort del seu gran amic Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Però com explicar la guerra en una societat en què els 
conflictes bèl·lics no són més que un joc virtual de la Play? 
Com fer entendre una realitat que prosistes com Espriu i 
Rodoreda mitifiquen tan excepcionalment?

L’exposició «És la guerra!», que des del 12 de març es pot 
veure a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa, organitzada 
per l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i Museus d’Olot gràcies 
al material donat per Ester Jaume, serveix per explicar-ho, 
perquè parla de la guerra en primera persona.

Francesc Jaume Coll es va casar amb l’olotina Faustina 
Asperó. Van tenir cinc fills. La primera part de l’exposició 
mostra imatges felices d’ells. El gran, el Ramon, va 
desaparèixer l’any 1938; el segon, el Vicenç, va morir de 
malaltia lluny de casa el mateix any; el tercer, el Joan, va 
morir l’any 1939 a causa d’un tret al cap. La Palmira va morir 
el 1944 per les complicacions del part. L’Estanislau, el fill 
petit, va ser l’únic supervivent. El somriure de la mare que 
tant enyoraven els fills a la guerra deixaria de ser el mateix.

Fa un temps, vaig topar-me amb una làpida amb 
tres noms, encara nens, morts per un bombardeig de la 
Segona Guerra Mundial. És la guerra, em vaig dir. Sortint 
de l’exposició m’ho vaig tornar a repetir: És la guerra!
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https://museus.olot.cat/museu-garrotxa/exposicio/familia-jaume/
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P
er explicar l’escultura catalana pública dels 
darrers cinquanta anys és indispensable 
conèixer la feina que Pere Casanovas ha 
realitzat amb artistes catalans i de l’escena 
internacional. Tàpies, Perejaume, Guinovart, 
Llena, Brossa, Palazuelo, Ricard Long o 
Rebecca Horn van confiar en ell quan les 

seves obres, una vegada pensades, s’havien de materialitzar. 
Pere Casanovas m’explica que és com ser actor. «Tenia 

un encàrrec i havia de connectar amb el seu llenguatge. 
Interpretava un personatge que no era jo, però m’hi ficava 
a dins». El  Museu de Ca L’Arenas de Mataró ha recollit 
en una mostra  tant peces inèdites de la seva pròpia obra 
com obres significatives d'altres artistes «Núvol i cadira» 
d’Antoni Tàpies, «David i Goliat» d’Antoni Llena i també ha 
fet el muntatge de l'exposició de Jaume Plensa a la Galeria 
Maeght. A la primera planta de Ca l'Arenas hi trobareu peces 
inèdites de la seva obra pròpia, la que no era sorgida ni de 
cap acord amb ningú, ni de cap interpretació ni maqueta.  
«Les meves escultures sorgeixen d’una energia interna que 
em proporcionava una imatge i se’m repetia com dient: 
fes-me, si us plau».

«Les seves dues facetes es complementen i s’enriqueixen», 
explica el comissari de l’exposició, Manel Guerrero. «L’una 
sense l’altre no s’entenen». I evidentment, s’influeixen. 
Casanovas, nascut a Sant Miquel de Campmajor (Girona) l’any 
1943, es va instal·lar amb la seva família a Mataró, on va entrar 
al taller de Lluís Terricabres, en «Terri». De l’experimentació 
inicial al camp de la pintura i de les arts plàstiques, Pere 
Casanovas va passar a centrar-se en l’escultura. «Vaig deixar 
de pintar perquè veia que en Tàpies ho feia millor que jo».

Cap de les escultures pròpies de Casanovas —
geomètriques, abstractes, moltes fetes de ferro oxidat— no 
tenen títol. «L’art és lliure i allò és el que em surt després 
d’un sentiment profund, però cada persona que l’observa 
ha de tenir una llibertat d’interpretació. Em vaig formar en 
l’època de l’abstracció, que per mi és la poesia de la forma. 
En aquesta llibertat d’interpretació, jo em prenc la llicència 
de concloure que aquesta exposició és una oportunitat per 
adonar-se que al món de l’art, hi ha molts sense títols que 
deixen espai als observadors per crear múltiples identitats 
d’una sola obra, de la mateixa manera que hi ha escultors que 
troben el seu espai en obres dels altres, que potser, mentre 
les feien, se les van sentir una mica seves».

EUGÈNIA GÜELL

C A L’ARENA S DE MATARÓ

L’ESCULTOR 
DELS ALTRES

Pere Casanovas a l’antic Museu d’Art 
Modern, actual Parlament de Catalunya, 
circulant en bicicleta pel conjunt escultòric 
de Josep Guinovart, Contorn-entorn, 1979.
Fotografia: Martí Gasull
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PERUCHO I  PALAU: 
NI CULTURALISTES 

NI ESNOBS

CLÀUDIA RIUS

FUNDACIÓ PAL AU

 
l’exposició «D’un roig encès», la Fundació 
Palau fa l’exercici de teixir xarxes entre 
quatre personatges d’alçada: Josep Palau 
i Fabre, Joan Perucho, Joan Miró i Pablo 
Picasso. La mostra parteix de dues 
publicacions de la Biblioteca de Arte 
Hispánico: Picasso a Catalunya (1966) de 

Josep Palau i Fabre, i Joan Miró i Catalunya (1968) de Joan 
Perucho, que era el director de la col·lecció en qüestió. 
Aquestes dues obres serveixen de punt de partida per indagar 
en l’amistat que tenien els dos artistes i els dos poetes, que 
es demostra a partir de dibuixos i obra gràfica, cartells 
dedicats, fotografies, cartes, poemes i revistes. El comissari 
de l’exposició és l’escriptor Julià Guillamon amb la col·laboració 
d’Eduard Vallès, conservador del MNAC.

El 1945, Palau i Fabra va marxar a França, on va viure 
quinze anys i on va conèixer Picasso. Mentrestant, Joan 
Perucho, advocat, va exercir de jutge comarcal. L’any 1955 el 
van destinar a Gandesa, i des d’allà va començar a moure’s per 

la zona: buscava antiquaris, comprava 
ceràmica i mobles antics, descobria 
fondes... «En aquestes itineracions, va 
anar a parar a Horta», destaca Guillamon, 
i va descobrir tot un passat de Picasso 
que de seguida va voler posar al mapa. 
És gràcies a aquesta descoberta, que 
Perucho encarrega el llibre Picasso i 
Catalunya al seu amic: «La necessitat 
d’explorar els indrets del nostre país on 
Picasso havia sojornat, i d’estudiar-ne la 
producció, se’m feu palesa i em semblava 

fins i tot aberrant que ningú no ho hagués intentat». L’any 
1966, Palau i Fabre va publicar Picasso a Catalunya i va establir 
per primera vegada un relat ordenat i integral sobre la relació 
de Picasso amb el nostre país.

Abans d’anar a París, en la immediata postguerra, Palau 
i Fabre també va anar a trobar Joan Miró per demanar-
li una col·laboració per a la revista Poesia (1944-1945) 
que editava en clandestinitat. A partir d’aquell moment, 
el poeta va visitar sovint l’artista, acompanyat d’altres 
companys com el mateix Perucho. Quan el 1960, Joan 
Perucho va començar a col·laborar amb Destino, un dels 
seus primers textos va ser una defensa entusiasta de Miró, 
que va coincidir amb dues grans exposicions a la Sala 
Gaspar. A partir d’aquí, la relació de Perucho i Miró es va 
fer molt estreta. Segons Guillamon, «la clau per a posar-
se la butxaca a Miró, és que Perucho mirava cap al Sud i 
tenia interès per Montroig.» Temps després, el crític d’art 
va publicar Joan Miró i Catalunya (1968), la segona obra que 
ara destaca la Fundació Palau.
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https://www.fundaciopalau.cat/event/dia-internacional-dels-museus-a-la-fundacio-palau/
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EL CAPTAIRE 
DE RECORDS
EL CAPTAIRE 
DE RECORDS

PAU CAÑAS F IGUERAS

C AU FERR AT I  MUSEU DE MARICEL DE SITGES

S
i aquests dies sou al Garraf, no us perdeu el 
conjunt museístic de Sitges, el Cau Ferrat i el 
Palau de Maricel. La llum i el mar de Sitges 
van enamorar Santiago Rusiñol, que va decidir 
traslladar-hi la col·lecció de ferro que tenia al 
carrer Pelai de Barcelona.

Rusiñol va unificar dues cases de pescadors 
vora mar, i hi va afegir una planta superior, que va convertir 
en el Gran Saló. Amb aquesta majestuosa sala es dóna per 
culminada l’estructura de la casa. El Cau Ferrat es divideix 
en la Sala del Brollador, la Cuina-Menjador, l’Alcova i el 
Despatx. A la planta superior hi trobem les peces artístiques 
de gran format i la seva col·lecció de ferro forjat i vidre. La 
denominació de Cau Ferrat prové del fet que «cau» vol dir 
niu i «ferrat» fa referència a les seves peces de ferro forjat, 
una passió que tenia des de ben jove.

 El captaire dels records, com alguna vegada s’havia 
anomenat ell mateix, va obrir de manera oficial la seva casa 
a Sitges el 1894, coincidint amb la tercera Festa Modernista. 
Amb la instal·lació de dos quadres d’El Greco i les tres 
al·legories (Música, Poesia i Pintura) es va donar per inaugurat 
el Cau Ferrat, que aviat es va convertir en el gran temple del 
Modernisme, un espai captivador que va cridar l’atenció de 
l’hispanòfil Charles Deering. Col·leccionista d’art i copropietari 
de la Deering Havester Company, Deering va arribar a Sitges 
l’any 1909 acompanyat del pintor Ramon Casas, amb qui va 
mantenir una relació íntima arran de l’Exposició Universal 
de Chicago de 1893.

 L’altre edifici que hauríeu de visitar és l’emblemàtic Palau 
de Maricel, fet construir justament per Charles Deering entre 
el 1914 i el 1918, de la mà del crític d’art i enginyer Miquel 
Utrillo. Actualment es poden visitar diferents estances, com 
el Pati d’entrada, el Saló d’or, el Saló Blau, la Sala de la Capella, 
les terrasses o el claustre. 

Si voleu conèixer de primera mà els Museus de sitges, us 
esperen amb un programa d’activitats ben variades i amb 
diverses jornades de portes obertes, de 10 a 19 h per visitar 
el Cau Ferrat i el Museu de Maricel i de 10 a 14 h per visitar 
el Palau de Maricel.

Rusiñol damunt la lampara, de Ramon Casas

https://museusdesitges.cat/ca/activitats/dia-internacional-dels-museus-sitges-dim-2021
https://museusdesitges.cat/ca/activitats/dia-internacional-dels-museus-sitges-dim-2021
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MIRANT 
L’ALTRE

ALBA LLAURADÓ

MUSEU D’ARQUEOLOGIA SALVADOR VIL A SEC A DE REUS

l Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de 
Reus reflexiona sobre la mirada que tenim els 
humans dels altres en l’exposició «Mirant 
l’altre». A partir d’una sèrie de peces del museu 
i del Centre de la Imatge Mas Iglesias es 
proposa un recorregut reflexiu sobre la 
diversitat i l’alteritat. L’inici de l’exposició 

interpel·la el visitant amb la reflexió sobre el jo, sobre un 
mateix; qui sóc jo? La primera idea que presenta l’exposició 
va acompanyada d’una escenografia que provoca que el 
visitant es vegi reflectit en les paraules que va llegint. El punt 
de partida de l’exposició és el jo per iniciar el recorregut que 
pretén fer reflexionar, pensar, qüestionar... com veiem l’altre 
o quelcom que ens és diferent o fins i tot estrany. Del jo ens 
transporta al nosaltres i al sentiment de pertinença a una 
comunitat, la necessitat que tenim de tenir un entorn en el 
qual ens sentim identificats. Conèixer el jo i el nosaltres per 
qüestionar-nos com veiem els altres. 

La reflexió va acompanyada de peces d’escultura, pintura, 
fotografia i, fins i tot, peces de la cultura popular, com és 

el cas de la parella dels antics gegants negres de Reus. La 
presència dels gegants planteja la visió de l’altre en el folklore 
i la cultura popular; com en l’àmbit popular es reprodueixen 
els tòpics sobre els altres que es tenen a la comunitat. 

En l’últim tram agafa el protagonisme l’art, els artistes 
i els viatgers reusencs que van anar cap a països llunyans 
per conèixer altres cultures diferents a l’europea. Tot i 
la voluntat d’anar a conèixer zones, cultures... diferents, 
sempre es feia des d’una òptica eurocentrista, entenent la 
diferència com un fet exòtic, des d’una perspectiva europea 
de com han de ser les coses.  

La mostra, comissariada des del mateix museu i 
coordinada per Coia Domingo, és una oportunitat perfecta 
de reflexionar sobre una qüestió tan actual com és la 
mirada cap als altres. Ens hem de plantejar si els discursos 
radicalitzats, on l’odi cap «allò» diferent és la solució a tots 
els nostres problemes com a societat, ens poden influir 
en la nostra mirada cap a l’altre. Mentre hi reflexionem, 
podem contemplar i admirar obres de Joan Rebull, Josep 
Tapiró, Marià Fortuny... 

MIRANT 
L’ALTRE
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https://www.museudereus.cat/exposicio/mirant-l%E2%80%99altre
https://www.museudereus.cat/exposicio/mirant-l%E2%80%99altre
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mants de l’art, la literatura, l’etnologia 
i la cultura humanística en sentit ampli: 
que la pandèmia no us abalteixi l’ànim 
i les ganes de gaudir d’una gran 
experiència cultural sense precedents. 
Oberta des del 23 d’octubre i prorrogada 
fins al 29 d’agost de 2021, a la Biblioteca 

Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, podeu visitar 
l’exposició «El perquè de tot plegat: col·leccions d’un Museu 
d’Interès Nacional».

Amb una posada en escena de gust exquisit, a El perquè 
de tot plegat es mostra una selectíssima exposició de peces, 
algunes no s’han vist mai, de les principals donacions que ha 
rebut la institució balagueriana d’ençà de la seva inauguració 
l’octubre de 1884, amb Víctor Balaguer (1824-1901) al capdavant. 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer és un museu singular, 
emblemàtic, únic a Catalunya, ja que és una Biblioteca Museu, 
una mena d’Acadèmia que té com a lema la frase bíblica que 
es pot llegir al frontispici d’entrada de l’edifici d’inspiració 
egípcia: «Surge et ambula» (Aixeca’t i camina). Tota una 
declaració de principis del seu polifacètic fundador de què 
ha de ser i significar la cultura, i que avui més que mai pren 
el sentit espiritual de resiliència espiritual que necessitem.

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer és un museu viu 
que té 136 anys d’història i que ha anat evolucionant a cada 
generació. El valor del fons museístic i bibliogràfic –entrar a la 
biblioteca històrica de l’edifici és com entrar en un temple de 
llibres, una catedral del saber- és extraordinari, incalculable. 
I entre molts dels tresors que preserva el museu hi ha la 
col·lecció egípcia donada per Eduard Toda, amic de Víctor 
Balaguer. Cal ressaltar que és la primera col·lecció egípcia 

que hi va haver al país, i entre d’altres elements valuosos 
d’aquest llegat hi ha la mòmia d’un infant registrada amb 
el nom de Nessi, que ha esdevingut una icona del museu.

Víctor Balaguer, un dels nostres intel·lectuals i polítics del 
segle xix de més alçada, un dels prohoms més actius de la 
Renaixença, de la recuperació de la cultura catalana i els seus 
referents, va fer una crida a amics i col·laboradors, a artistes i 
escriptors demanant-los llibres i obres d’art. La resposta va ser 
entusiasta i va inundar la institució de donacions privades que 
de seguida es van estructurar en col·leccions. A mesura que 
creixia el fons artístic i bibliogràfic l’edifici s’anava adaptant 
per encabir-hi les peces que anaven arribant. Aquesta feliç 
dinàmica no s’ha aturat mai.

L’exposició «El perquè de tot plegat» vol posar en relleu la 
història d’una institució cultural única tot mostrant la variada 
naturalesa, i també l’exotisme, de les peces aplegades des del 
segle xix fins al segle xxi. I així trobem magnífiques obres de 
pintura i escultura catalana del segle xix (un esplèndid museu 
de l’art del segle xix), una selecció de quadres del dipòsit del 
Prado, amb Grecos i altres peces de relleu del segle xvi i xvii, 
el nodrit aixovar funerari d’Egipte, llibres de la Xina i mapes 
i gravats del Japó, peces d’etnologia filipina i fotografies 
de Filipines, Egipte i Amèrica, un interessant conjunt de 
ceràmiques antigues, un aplec d’obres d’art contemporani 
de petit format procedents del «llegat del 1956», així com 
una selecció d’obres representatives de l’art informalista 
dels anys seixanta (1959-1963), teles que provenen del primer 
Museu d’Art Contemporani (1960), inaugurat a la Cúpula 
del Coliseum. En total són 150 peces triades amb cura d’un 
patrimoni artístic i cultural que propicia fer un viatge en el 
temps en un discurs museístic ben elaborat. 

TERESA COS TA- GR AMUNT

El perquè de la 
Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer

BIBLIOTEC A MUSEU VÍC TOR BAL AGUER
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https://www.vilanova.cat/doc/doc_29881972.pdf
https://www.victorbalaguer.cat/museu/exposicions-temporals/museu-dinteres-nacional/
https://www.victorbalaguer.cat/museu/exposicions-temporals/museu-dinteres-nacional/
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De manera simultània al recorregut artístic, el visitant 
troba un seguit de vitrines que permeten descobrir i 
admirar una cinquantena de documents bibliotecaris que 
habitualment només coneixen estudiosos i investigadors. 
Entre els documents exposats, es mostra un tractat entre 
l’estat espanyol i el Regne Unit per a l’abolició del tràfic 
d’esclaus en l’època que Víctor Balaguer va ser ministre 
d’Ultramar. I amb voluntat de donar a conèixer meravelles 
bibliogràfiques, els visitants lletraferits trobaran peces d’un 
indubtable interès literari com per exemple un manuscrit 
de Baltasar Porcel (Cavalls cap a la fosca), procedent dels 
arxius de Joaquim Molas. A tota aquesta documentació cal 
afegir-hi peces sobresortints dels llegats de Narcís Oller, 
Apel·les Mestres, Enric-Cristòfol Ricart (recentment s’han 
publicat els seus Quaderns Kodak), José Cruset, Eduard 
Toldrà i Joan Magrinyà.

Aquest repàs museístic del fons artístic i bibliogràfic de 
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, posa de manifest la 
importància artística, cultural i humanística de les donacions 
que aquesta institució ha anat rebent tot al llarg d’aquests 
anys. No us perdeu, doncs, l’oportunitat de visitar l’exposició 
«El perquè de tot plegat». La directora del museu, Mireia 
Rosich, i Laia Manuel, cap del fons documental i literari, 
inviten la ciutadania a conèixer la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, les joies artístiques i bibliogràfiques que s’hi 
custodien. No en va ara fa un any que aquesta tant venerable 
com dinàmica institució cultural va ser declarada Museu 
d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya. 
Un reconeixement ben merescut que ara se celebra amb una 
exposició de tanta qualitat com és «El perquè de tot plegat».

L’exposició «El perquè 
de tot plegat» vol posar 
en relleu la història 
d’una institució cultural 
única tot mostrant la 
variada naturalesa, i 
també l’exotisme, de 
les peces aplegades 
des del segle xix fins al 
segle xxi. I així trobem 
magnífiques obres 
de pintura i escultura 
catalana del segle xix
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Visita el Palau Güell
Ara sense cues i amb totes les mesures 
de seguretat, a un preu increïble.

ENTR ADA

PAL AU
GÜELL

Compra la teva entrada aquí!

Carrer Nou de la Rambla, 3-5 · Barcelona

El Gaudí
més genuí
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Vinseum

El VINSEUM, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, se suma 
a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb unes jornades 
de portes obertes que inclouen visites, espectacles i tallers. En primer 
lloc, el dissabte 15 de maig es duran a terme sis recorreguts guiats per 
l’exposició de les cultures del vi, a càrrec d’un dels tècnics de l’equip.

Per fer-vos gaudir del patrimoni, a les 12 h s’ha organitzat una visita 
al celler de Cal Berger, conduïda per la conservadora-restauradora del 
VINSEUM, Carmina Admella, i l’historiador Raimon Soler. Més tard, 
s’ha programat la visualització de Cépages rares, un patrimoine suisse, 
de Florian Burion, un documental sobre la recerca de les varietats de 
raïms històriques a Suïssa. L’acte inclou la presentació del projecte 
de recuperació de varietats autòctones del celler Família Torres. Pel 
que fa a les actuacions, l’Escola Municipal de Música Dolors Calvet 
oferirà tres concerts; dos de guitarres i un de cant clàssic i clarinet. 

Finalment, el diumenge 16 a les 11 h s’ha preparat el taller 
infantil «Els ocells m’han despertat!», així com una visita al Centre 
de Documentació VINSEUM, on Jordina Escala mostrarà les 
col·leccions d’etiquetes de vi que han ingressat recentment.

Fundació Palau

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, la Fundació 
Palau organitza unes portes obertes al Centre d’Art de 
Caldes d’Estrac. Per una banda, el dissabte 15 a les 17 h i 
el diumenge 16 a les 12 h es faran dues visites guiades a 
la mostra «D’un roig encès: Miró, Palau i Fabre, Perucho 
i Picasso», que romandrà oberta fins al 9 de setembre 
d’enguany. L’exposició relata l’amistat entre els quatre 
referents i combina la visió artística amb la història cultural, 
i permet als assistents viure el pas de la crua postguerra 
al boom cultural dels anys 60. Altrament, el dimarts 
18 a les 21 h serà el torn de l’espectacle «La llanterna 
màgica», a càrrec de Sergi Buka. L’il·lusionista convidarà 
a participar en una experiència plena d’ombres xineses i 
màgia, ingredients que endinsaran el públic en una sessió 
de llanterna màgica amb material original de l’època.
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Museu de  
la  Vida Rural 

El Museu de la Vida Rural de la Fundació 
Carulla, situat a l’Espluga de Francolí, 
organitza una quinzena d’actes gratuïts 
per celebrar el DIM. Durant tot el dissabte, 
hi haurà portes obertes de les 10:30 a les 
21:30 h tant a l’exposició permanent com 
a la temporal «Jugar amb foc», que a més, 
s’oferiran visites guiades a les 10:30, 12 i 17 h.
La programació del DIM a l’MVR s’encetarà 
dissabte a les 11 h amb un debat sobre el 
concepte «museu» i «centre cultural» que 
comptarà amb l’expert en museus, Guillermo 
Fernández, la delegada de l’ICOM a Catalunya, 
Teresa Reyes, el president de l’Associació de 
Museòlegs de Catalunya, Joan Vicens, i la 
directora de l’MVR, Gemma Carbó. A la tarda, 
a les 16:30 h es passarà la pel·lícula O que arde 
amb un col·loqui posterior amb el director del 
film, Oliver Laxe, la coordinadora del TRESC, 
Ana Requejo, i el ramader Pere Artigas.
Al llarg de tot el dia també tindrà lloc 
l’acció artística «Rawscenography» on la 
dissenyadora Maria Monseny realitzarà 
intervencions que dialogaran amb els visitants 
i la proposta familiar el Carro de contes, on 
la poesia i el teatre seran l’excusa per parlar 
de les plantes remeieres i de les llegendes 
que envolten el món màgic de les plantes.
Podeu trobar més informació aquí. 

Museu d’Història 
de Catalunya

El Museu d’Història de Catalunya celebra el 
DIM 2021 amb tres jornades de portes obertes i 
un programa d’activitats gratuïtes del 15 al 18 de 
maig. Es podran visitar gratuïtament l’exposició 
permanent «La memòria d’un país» i les temporals 
«Guillén». Màgia a l’espai escènic i «Epidèmies i 
pandèmies» en la història d’Europa. Durant tot el 
cap de setmana podreu resoldre els vostres dubtes 
i descobrir curiositats sobre l’exposició permanent 
amb el servei de mediació Busca l’armilla vermella!. 
Dissabte 15 a les 11 h, els més menuts gaudiran de la 
visita dinamitzada «Sobreviure a la prehistòria», i al 
vespre, de 18 a 20 h, celebraran la Nit dels Museus 
amb el taller de banderoles Guarnim el Museu. Les 
jornades es completen amb activitats en línia que, 
a més a més, s’emmarquen en el 25è aniversari del 
Museu: 25 anys, 25 objectes destacats de la col·lecció, 
El Quiz dels 25 anys i «Histogamers», amb les millors 
recomanacions de videojocs de temàtica històrica.   
Més informació aquí. 

Horari de portes obertes:
Dissabte 15 de maig de 10 a 21 h
Diumenge 16 de maig de 10 a 14.30 h
Dilluns 18 de maig de 10 a 19 h
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http://museuvidarural.cat/dim-2021
https://www.mhcat.cat/actualitat/noticies_agenda/noticies/al_museu_d_historia_de_catalunya_celebrem_el_dia_internacional_dels_museus_i_la_nit_dels_museus3
https://www.mhcat.cat/exposicions/la_memoria_d_un_pais
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/guillen_magia_a_l_espai_escenic
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/epidemies_i_pandemies_en_la_historia_d_europa
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/epidemies_i_pandemies_en_la_historia_d_europa
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/sobreviure_a_la_prehistoria
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_de_lleure/edats/taller_de_banderoles_guarnim_el_museu
https://www.mhcat.cat/activitats/educatives_esplais/activitats_culturals/histogamers
http://mhcat.cat
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MNAT Museu Nacional 
Arqueològic  de Tarragona

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona proposa diverses 
activitats al voltant del patrimoni romà en la celebració del DIM.
El dissabte 15 de maig es podrà visitar una exposició de síntesi 
al Tinglado 4, al Moll de costa, sobre part del patrimoni romà a 
través de peces i objectes emblemàtics que ajuden a viatjar en el 
temps i comprendre com era la ciutat de Tàrraco i el seu voltant.
La visita al museu es podrà acompanyar d’una sèrie d’activitats: 
l'itinerari «Seguint els passos de la Medusa»  o «El món vist 
per Faustina». En l’itinerari sobre la història de la Medusa, s’hi 
presenta el descobriment de la trajectòria de la Medusa i els seus 
vestigis. La segona proposta us aproparà al patrimoni i a la història 
mitjançant una audioguia amb la Faustina com a protagonista.
Una altra activitat, «Qui som?», oferirà una visita 
participativa a la col·lecció per descobrir qui s’amaga darrere 
les ombres del museu mitjançant l’ús de les TIC.
El dimarts 18 de maig es podran visitar gratuïtament totes 
les seus del Museu Arqueològic de Tarragona: el Museu 
i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, la Vil·la romana 
dels Munts i el Conjunt monumental de Centelles.

Museu Nacional  de la  Ciència 
i  la  Tècnica de Catalunya

El 15 de maig, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC) celebra el Dia dels Museus amb una jornada de portes obertes. El 
museu proposa un recorregut pel patrimoni industrial, científic i tècnic, a través 
d’una col·lecció excepcional d'objectes i uns espais expositius interactius. 

La seu del MNACTEC està situada a Terrassa, en un dels edificis fabrils més 
emblemàtics del modernisme català: el Vapor Aymerich, Amat i Jover, una antiga 
fàbrica dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill tèxtil i inaugurada el 1908.

L'exposició «La fàbrica tèxtil» mostra el procés productiu de la llana 
a través dels espais de l'antiga fàbrica i la maquinària tèxtil. Al Museu s’hi 
exposa una col·lecció de vehicles antics, així com exposicions dedicades a la 
història dels ordinadors, les fonts d’energia o l’aplicació de la química.

Les darreres exposicions inaugurades són «Una MIRada a l’espai», que mostra 
la història de l’estació orbital Mir a través d’una rèplica a escala real de l’estació, i 
«Epidèmies i pandèmies. L’enemic invisible», que presenta l’evolució de les grans 
plagues sanitàries, des d’una òptica històrica, científica, tecnològica i social.

A
G
E
N
D
A

M

U

S

E

U

S

2

0

2

1

mnactec.cat

https://www.mnat.cat/activitats/
http://www.mnactec.cat
http://www.mnactec.cat
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Museu de ciències 
naturals

El Museu presenta dues novetats en aquesta 
nova edició: l’exposició «(In)Visibles i (O)Cultes» 
que rescata de l’oblit 24 científiques de tots els 
temps i la rèplica del gabinet de curiositats de la 
família Salvador, una brillant nissaga d’apotecaris 
i naturalistes que durant tres segles (1626-1855) 
van mantenir un gabinet de curiositats a la seva 
apotecaria del carrer Ample de Barcelona.

Un gabinet de curiositats era un espai de treball 
i alhora un espai d’exposició, obert només a visites 
selectes, ple de mobles amb calaixos i prestatges on 
s’acumulaven objectes de tota mena, especialment 
d’origen natural, reunits per la seva raresa, curiositat 
o exotisme. Aquests espais van proliferar a Europa 
des del Renaixement fins a la fi de la Il·lustració i 
van jugar un paper fonamental  en l’elaboració i 
transmissió de coneixement sobre la natura. 

La rèplica del gabinet permet reviure les sensacions 
de les persones que fa molts anys van visitar-lo, 
descobrir l’activitat científica que s’hi realitzava i 
conèixer les controvèrsies que es generaven al voltant 
dels fòssils o d’altres qüestions abans de l’aparició 
de la teoria de l’evolució de Charles Darwin.  

Horaris:
15 de maig Nit dels Museus, de 18 a 22 h 
16 i 18 de maig Dia Internacional dels 

Museus, portes obertes de 10 a 19 h
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Amb una jornada de portes obertes que 
començarà a les 16 h i acabarà a les 22 h, el 
MACBA ja té la programació llesta pel 15 de maig. 
Tot i tractar-se de la Nit dels Museus, també 
s’han organitzat una sèrie d’activitats al llarg del 
dia. A les 11 h es projectarà una selecció d’obres 
de Manual, una col·lecció en què artistes, peces 
i idees teixeixen un entramat conceptual que 
defineix el museu. Així mateix, també s’iniciarà 
la gran revetlla del MACBA, que enguany es 
relaciona amb els Microclimes vibratoris, a càrrec 
dels artistes Bea Fernández i Xavi Manubens. 

Pel que fa al dimarts 18 de maig, Dia 
Internacional dels Museus, el MACBA també farà 
portes obertes  d’11 a 19:30 h per a tothom que 
vulgui entrar-hi. Paral·lelament, els organitzadors 
han preparat una taula de debat en línia a les  
17:30  h  per tractar el present i el futur dels museus. 
Sota el nom de Dissentir i cuidar: reinventant el 
museu, Amanda de la Garza, Elvira Dyangani, 
Mabel Tapia, Pablo Martínez i Ana Longoni 
discutiran sobre la seva funció, la seva importància 
i el seu avenir. Altrament, un parell d’hores més 
tard, s’han planejat tres taules rodones sobre 
els conceptes d’abstracció, performativitat 
i memòria/amnèsia en un format híbrid.
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