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Amb el suport de:

El poder del museus
 

La Nit dels Museus recupera aquest any la presencialitat després de 
dos anys afectats per la pandèmia. Enguany el Comitè Internacional 
dels Museus (ICOM) ha triat el lema El poder dels museus per celebrar 
el seu potencial transformador. Aprofitant l’efemèride Núvol publica 
una àmplia guia d’exposicions i una agenda de les activitats que 
s’han programat per al Dia Internacional dels Museus (DIM), que 
se celebra oficialment el 18 de maig però que arrenca el dia 14 amb 
la Nit dels Museus i es prolonga amb activitats fins al 22 de maig.

Tota la informació d’exposicions, portes obertes, visites guiades, 
tallers, concerts i altres activitats es poden consultar al web del 
DIM, que aplega la programació de 120 equipaments museístics del 
país. Hi trobareu una agenda que es pot filtrar per dia, per tipologia 
d’activitat, per tipus de públic al qual s’adreça i per municipi. A més 
a més les activitats s’han geolocalitzat per fer-les més accessibles.

El Departament de Cultura ha convidat els museus catalans a 
organitzar activitats que contribueixin a mostrar el seu potencial 
per transformar les comunitats i els territoris i permetin assolir els 
reptes de la societat des dels valors de la sostenibilitat, l’accessibilitat, 
el foment de l’economia local, la innovació i la digitalització.
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Durant els anys 2016 i 2017 es van realitzar auditories 
als museus catalans per tal d’avaluar quines actuacions 
eren més prioritàries. La diagnosi va mostrar que 
moltes museografies i instal·lacions estan envellides. 
A partir d’aquí, el 2018, la direcció general del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura ha 
treballat i treballa en un programa d’inversions a 
museus de caràcter  pluriennal per millorar l’estat 
de les infraestructures i exposicions permanent dels  
museus. A través d’inversió directa i de subvencions 
de concurrència pública, fins al  2022, s’ha dut a 
terme una inversió de 17.576.149 euros, la qual s’ha 
anat incrementant any rere any. 

Enguany, coincidint amb la Nit dels Museus, 
s’inaugura el nou projecte museogràfic de la sala de 
pintures murals de Sant Quirze de Pedret, al Museu 
Diocesà i Comarcal de  Solsona. Ara la creació del 
model digital integral en 3D de l’església de Sant Quirze 
de Pedret aporta una informació molt completa i 
inèdita fins ara.

El dia 18 de maig, coincidint amb el DIM, 
s’inaugurarà la reforma museogràfica de la Capella 
de la Pietat del Museu Diocesà d’Urgell. L’objectiu és 
convertir  l’equipament en un espai de referència de 

l’art sacre de Catalunya, amb la voluntat  d’integrar-
se, en un futur pròxim, a la Xarxa de Museus d’Art de 
Catalunya. També s’ha culminat la renovació del Museu 
Etnològic del Montseny, dedicat al model  industrial del 
Montseny: la torneria, la carrosseria i el món del tèxtil.

A la catedral de Girona s’ha dut a terme el projecte 
TAPIS 3.0, amb la prioritat principal de reubicar el Tapís 
de la Creació a una sala més gran. Això va comportar 
repensar tot el discurs  museogràfic i actualitzar el 
conjunt museístic. Són alguns exemples de noves 
museografies que han sortit del Pla de Museus.

Durant aquest 2022 es renovarà el Museu d’Isona 
i de la Conca Dellà, fundat l’any 1995, on es conserva 
el patrimoni arqueològic i paleontològic del municipi 
i del Pallars Jussà. L’objectiu és exposar i protegir els 
vestigis pertanyents als dinosaures el període Cretaci, 
els darrers que van existir a la  Terra, ara fa 66 milions 
d’anys, fins a la presència romana, compresa entre el 
segle II aC i el V Dc. 

Finalment aquest any també es presentarà la 
renovació museogràfica del Museu Pau Casals, al 
Vendrell, que ha de millorar l’experiència que ofereix 
la  visita i ajudar a la comprensió i contextualització 
d’un dels noms més universals de la cultura catalana.6

NOVES 
MUSEOGRAFIES

Tapís de la Creació a la Catedral de Girona 
© Agència Catalana del Patrimoni Cultural



Els museus, la cultura i la cooperació internacional 
tenen un paper clau en la  construcció d’una pau 
duradora entre les nacions. Sobre aquesta premissa va 
néixer,  després de la fi de la Segona Guerra Mundial, el 
1946, el Consell  Internacional dels Museus (ICOM). El 
mes de febrer d’enguany, arran de la invasió russa 
d’Ucraïna,  l’ICOM va condemnar l’atac i va exigir 
a totes les parts que respectessin les convencions  
internacionals per la protecció del patrimoni i els 
museus en temps de conflicte. 

Des dels inicis de la invasió, l’ICOM i la comunitat 
museística internacional han  treballat per ajudar a 
garantir la seguretat dels gestors del patrimoni cultural  
d’Ucraïna i dels seus museus i col·leccions. S’estan 
unint esforços per protegir el  patrimoni i mantenir 
vives les relacions culturals entre les comunitats 
museístiques de  diferents nacions.

Amb aquesta premissa, ICOM Espanya ha fet una 
crida a les institucions  governamentals per solidaritzar-
se amb els professionals dels museus d’Ucraïna a  través 
de la donació de materials que els museus necessiten 
per a la protecció de les obres que custodien.

D’acord amb l’ICOM, el Departament de Cultura, 
en el marc del seu programa de  cooperació amb el 
poble ucraïnès, ha impulsat la campanya “Els museus 
catalans  amb Ucraïna”, que consisteix en una caixa 
d’ajuda que trobaran els visitants a l’entrada dels museus 
de Catalunya entre el 14 i el 22 de maig. Els diners de 
la captació  (que es pot fer també a través de Bizum al 
compte d’ICOM, 05462) aniran destinats a  l’adquisició 
de material d’embalatge, conservació i emmagatzematge 
que els museus  ucraïnesos necessiten per a la urgent 
protecció de les seves col·leccions i per donar suport 
als professionals refugiats dels museus ucraïnesos.

ELS MUSEUS 
CATALANS 
AMB UCRAÏNA

7

Foto: Joan Mateu Parra · ACN



Dissabte, 14 de maig, des de les set del vespre 
fins a la una de la matinada, se celebra la 
gran festa dels museus, La Nit dels Museus 
2022. Aquesta primavera hi prendran part 75 
equipaments i espais de fins a 8 municipis de 
l’àrea metropolitana: Barcelona, Badalona, 
Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, 
Sant Joan Despí i Santa Coloma.

Respecte a l’edició de l’any passat, s’hi 
incorporen 9 centres: la Porta de Mar i el Temple 
d’August (MUHBA), el Jardí Botànic del Museu 
de Ciències Naturals, el Museu de la Xocolata, 
el del FC Barcelona, l’Opisso, el Palau Robert, 
el Santa Mònica i la Torre de la Miranda, de 
Cornellà de Llobregat.

Durant La Nit dels Museus, a més de visitar 
de forma gratuïta les exposicions temporals 
i col·leccions permanents, qui assisteixi als 
centres participants tindrà a l’abast en molts 
d’ells diverses activitats per a totes les edats: des 
de visites guiades o teatralitzades, tallers, jocs 
de pistes i d’escapada, concursos, una gimcana 
i un correfoc fins a concerts i espectacles de 
poesia, dansa i teatre.

Aquest any, d’entre més de 120 exposicions, 
hi ha les que ofereixen noves perspectives sobre 
els clàssics, com Picasso projecte blau, al Museu 
Picasso; El llegat més íntim, a la Fundació Miró, o 
Els Català, fotògrafs d’un segle, al Museu d’Història 
de Catalunya. En un altre context hi ha Obeliscs 
industrials. Xemeneies/BCN, a l’Oliva Artés; Jo, 
de petita anava al port, al Marítim, o Una mirada 
LGTBI+ a Planeta Vida, al Museu de Ciències 
Naturals del parc del Fòrum.

Quant a noms propis, destaquem René 
Magritte, al CaixaForum; les retrospectives de 
Marguerite Duras, a La Virreina; d’Isidre Prunés, 
al Museu de l’Institut del Teatre, i la de Teresa 
Lanceta, al MACBA. També trobem Goshka 
Macuga a la Tàpies, Apichatpong Weerasethakul 
a la Fabra i Coats o Francesc Tosquelles al CCCB. 

Com sempre, ens obren les portes a tot tipus 
d’alternatives que formen un ampli ventall 
que combina art, història, memòria, ciència, 
patrimoni, esport o natura. És l’àmplia oferta 
expositiva metropolitana de La Nit dels Museus.

Pel que fa a les activitats programades, 
més de 60, hi ha nombroses visites guiades, 
algunes de teatralitzades com les del Marítim, 
els Museus d’Esplugues o la Torre Balldovina, 
on també s’hi fa teatre, com al Museu d’Història 
de la Immigració i al Santa Mònica. La dansa 
està present al Museu de l’Institut del Teatre, 
al Tecla Sala i al Nat del parc del Fòrum. Hi ha 
espectacles molt variats al Sant Lluc, el Centre de 
les Arts Lliures-Fundació Joan Brossa, el Museu 
d’Arqueologia, el Jardí Botànic, i cabaret al TPK 
de l’Hospitalet. Trobareu tallers de tot tipus, des 
de la tècnica del trencadís fins a llums d’Origami, 
jocs de pistes i escapada i a més, les instal·lacions 
participatives de Can Framis poden ser tota una 
sorpresa.

Tot preparat per rebre-us i compartir 
coneixement i emocions. Recordeu que hi ha 
centres que demanen fer-hi reserva prèvia per 
tal de controlar l’aforament tant en el seu àmbit 
general com en algunes exposicions o activitats 
concretes. Informeu-vos-en amb antelació.

LA NIT DELS MUSEUS 
RECUPERA TOTA 
LA SEVA ESPLENDOR

LA
 N

IT
 D

EL
S 

M
US

EU
S

8

Aquí podeu consultar tota 
la programació de La Nit dels Museus 

http://barcelona.cat/lanitdelsmuseus
http://barcelona.cat/lanitdelsmuseus
http://barcelona.cat/lanitdelsmuseus


L’altre dia la periodista Begoña Gómez compartia a 
Twitter un article que defensava la moda del gnomecore 
(que ve de gnom). Era una caricatura que recollia en 
una imatge la tendència de donar importància a la cura 
de plantes, la cuina casolana, la ceràmica, el ganxet i 
el llarg etcètera de coses que rebutgen la productivitat 
i que històricament han fet les dones. Com sempre 
passa, això es veu també a les sales de museus: des 
que va començar la temporada, diverses exposicions 
a Barcelona han fet central una de les tècniques més 
menystingudes de la història de l’art: el tèxtil. Això no 
vol dir que s’estigui fent més art tèxtil que mai, sinó que 
per fi s’està esborronant la barrera entre art i artesania, 
i els teixits es consideren dignes de ser exposats a la 
mateixa altura que les pintures més conceptuals. Un 
exemple d’això és l’art de Teresa Lanceta, que fins a 
l’11 de setembre protagonitza l’exposició Teresa Lanceta. 
Teixir com a codi obert al MACBA. Es tracta d’un repàs de 
la seva feina des dels anys setanta fins ara, que inclou 
tapissos, teles, pintures, dibuixos, escrits i vídeos, i que 
han comissariat Nuria Enguita i Laura Vallés Vílchez.

Teresa Lanceta va començar a treballar quan el 
món de l’art es debatia entre propostes conceptuals i 
performances. A ella tot això no la convencia, perquè 
li interessava trobar un llenguatge artístic universal: 
«teixir és una tècnica ancestral que utilitza el codi binari; 
aquest ens ha anat acompanyant al llarg de la història, 

encara que només ens n’hem adonat amb l’arribada 
dels ordinadors (…), el teixit és l’art més internacional 
perquè és un llenguatge», explica. La inspiració inicial 
de tot això prové dels pantalons estripats i coberts 
de pegats del seu pare: «m’agradava saber que una 
mateixa peça unia teixits amb diverses històries; ara, 
però, valorar aquest reaprofitament s’ha convertit en 
una necessitat ecològica».

Quan teixeix, Lanceta no persegueix un motiu ni 
una idea, sinó la repetició de la tècnica que, com un 
mantra, dona llibertat al pensament i alhora està oberta 
a l’imprevist. Això es veu bé a ‘Teixits’, la primera sala 
de l’exposició, on s’exposen en forma de mural desenes 
de tapissos que ha elaborat al llarg de la seva trajectòria. 
Mentre ens la mostra, Lanceta destaca els motius que 
han sorgit de forma espontània a partir d’un error: «mai 
s’ha de desfer un tapís, perquè molts cops de l’error 
en neix l’essència».

Precisament perquè el teixit és un llenguatge, és molt 
important el seu context geogràfic. Durant molts anys, 
Teresa Lanceta va viatjar a l’Atles Mitjà, on, de la mà del 
viatger holandès Bert Flint, va entrar en contacte amb 
la tradició tèxtil berber. Explica que va ser allà on va 
començar a reflexionar sobre l’autoria i la col·lectivitat 
en l’art des d’un punt de vista que trencava amb el 
que és habitual a les sales de museus: l’autor geni i la 
seva obra original. El que tenien de particular teixits 

Carlota  Rubio

L’exposició es pot visitar fins a l’11 
de setembre de 2022
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QUAN TEIXIR
ÉS REVOLUCIONARI

Podeu consultar més
informació aquí

Aquí podeu veure el vídeo
de Núvol sobre l’exposició

https://www.gawker.com/culture/the-new-trend-is-gnomecore
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/teresa-lanceta-teixir-com-codi-obert
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/teresa-lanceta-teixir-com-codi-obert
https://www.youtube.com/watch?v=A1bGmyBHTWo
https://www.youtube.com/watch?v=A1bGmyBHTWo
https://www.youtube.com/watch?v=A1bGmyBHTWo


com l’handira és que són anònims i sempre continuen 
una tradició ancestral. És per això que durant els anys 
vuitanta Lanceta comença una sèrie de teixits que s’hi 
inspiren, no per copiar-los, sinó per continuar-los. Fa 
un procediment semblant amb la catifa espanyola del 
segle xv, i els tapissos que homenatgen els artesans 
àrabs que van treballar durant anys en territori cristià. 
I en la diferència entre uns i altres, Lanceta hi troba 
algun tret essencial: si bé els tapissos inspirats en l’Atles 
Mitjà es caracteritzen per les repeticions, que com un 
desert es podrien estendre infinitament, aquests teixits 
es constrenyen al seu centre.

«En tot moment m’he sentit atreta pel treball 
dels altres, que és el que m’ha portat a acostar-me 
als teixits de l’Atles Mitjà o a la catifa espanyola del 
segle xv», explica, «he mirat de complementar aquest 
reconeixement amb invitacions, col·laboracions i 
coautories que, al capdavall, han acabat sent un altre 
gran regal per mi». Com diu el títol de l’exposició, 
Lanceta veu l’art com un codi obert i és per això que 
exposa l’obra d’artistes anònims en els quals s’ha inspirat 
al llarg dels anys, però també coautories explícites amb 
artistes actuals, com ara Olga Diego, Pedro G. Romero 
i Xavier Salaberria, entre d’altres.

Dèiem que el lloc és important en l’art tèxtil i això no 
es veu només amb els tapissos inspirats en els artistes 
de l’Art Mitjà. Teresa Lanceta va viure durant molts anys 

al barri del Raval i durant l’època de la pandèmia es va 
dedicar a crear una sèrie de tapissos inspirats en el barri. 
S’exposen a la sala ‘Esperant el demà’, i es caracteritzen 
sobretot pels colors negre i vermell, perquè considera 
que són els colors del barri: el vermell per la seva vitalitat 
i el negre per la seva foscor, que combina amb diagonals 
dinàmiques. La importància del barri també es fa palesa 
amb la col·laboració entre l’artista, Nicolas Melevé i els 
alumnes i professors de l’IES Miquel Tarradell. Es tracta 
d’un projecte que consisteix en l’elaboració conjunta 
d’un mapa digital basat en les històries i oficis del Raval.

El vessant polític de Teresa Lanceta es posa de 
manifest en la concepció de l’autoria i la importància 
de l’artesania, però també en la tria dels conceptes 
en treballs que van més enllà del tapís. A les sales de 
l’exposició titulades «El paso del Ebro» i «Trabajo de 
estudio», coautories amb la Trinxera i Leire Vergara, 
Lanceta treballa la idea de memòria col·lectiva a partir 
d’objectes recuperats de la batalla de l’Ebre. També 
a «Las cigarreras», una recopilació de testimonis de 
treballadores d’una fàbrica de tabacs d’Alacant. El 
compromís de Lanceta, doncs, no és només a favor 
de donar veu a qui no l’ha tinguda als museus fins 
ara, sinó també per construir un univers artístic on 
conceptes com l’originalitat i la funcionalitat deixen 
de ser importants per donar pas al lloc, la tradició i el 
llenguatge compartit.

Teresa Lanceta, Ese olor, 2019 
© Teresa Lanceta, VEGAP, Barcelona, 
2022 © Foto: García-Bautista

Teresa Lanceta, Subían y bajaban, 1987 
© Teresa Lanceta, VEGAP, Barcelona, 
2022 © Foto: García-Bautista

Teresa Lanceta, Hospital, 56, 2019 
© Teresa Lanceta, VEGAP, Barcelona, 
2022 © Foto: García-Bautista
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Les possibilitats artístiques de la tècnica moderna 
han arribat al seu màxim exponent amb la nova 
exposició que el Museu Picasso ha presentat sota 
el títol: Picasso, projecte blau, una mostra inèdita 
que, tot fent ús de diferents tecnologies digitals ha 
introduït una nova manera d’estudiar les obres de 
Picasso. Nous processos que, segurament, si avui 
Heidegger aixequés el cap i els conegués, se’n faria 
creus. Sorpresa ocasionada no per una manca de 
gaudi, ans al contrari. El filòsof, que entenia la 
tècnica com una forma de desocultament, és a dir, 
d’aletheia, veia els imperatius tecnològics moderns 
com una perillosa font de confusió que dificultaria, 
a causa de les seves manipulacions, l’accés a la 
veritat primigènia. No obstant, tot citant Hölderlin, 
el pensador també assumia que era en el perill on 
paradoxalment la salvació es feia plausible. Picasso, 
projecte blau, la nova mostra comissariada per Reyes 
Jiménez i que podreu visitar fins al 4 de setembre, 
esdevé una aplicació exemplar de la bona tècnica 
per fer possible aquesta salvació o revelació poètica.

Picasso, projecte blau és una exposició que 
parteix de pintures del període blau de l’artista 
per estudiar i examinar el seu procés creatiu, els 
materials constitutius, la distribució de les capes 
de color, la contextualització i la seva interrelació 
amb altres peces mitjançant mètodes de tecnologia 
punta. Unes anàlisis que han estat desenvolupades 
en col·laboració amb el Departament Científic de 
la National Gallery of Art de Washington, l’Instituto 
di Fisica Applicata Nello Carrara de Florència i la 
Universitat de Barcelona. Ara bé, l’excepcionalitat 
d’aquestes pràctiques rau en el desocultament 
de capes subjacents de les mateixes pintures 
conegudes fins ara superficialment. És a dir, els 
nous estudis indicarien que Picasso no només 
hauria reutilitzat les teles com a conseqüència de 
la precarietat econòmica patida, sinó també com a 

Berta  Galofré

EL DESOCULTAMENT 
POÈTIC DE PICASSO
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recurs plàstic.  Aquesta tesi, que de fet ha estat confirmada 
per diferents grups d’investigació simultàniament, fa 
pensar en la possibilitat que ja en aquest període, anterior 
al cubista, l’artista hauria jugat amb l’espectador, tot 
convidant-lo a prendre una mirada més activa envers 
els seus dibuixos.

L’exposició gira, principalment, al voltant de quatre 
pintures que ressegueixen aquesta tesi: Natura morta 
(1901), Jaume Sabartés amb pinçanàs (1901), La copa blava 
(1903) i Terrats de Barcelona (1903). D’aquesta manera, 
la mostra se centra en aquestes quatre peces, tot i que 
també presenta esbossos relacionats a la temàtica de les 
pintures i un darrer apartat amb algunes obres també 
del període blau, juntament amb la darrera adquisició 
del museu: El cec (1903): un dibuix fet a l’anvers d’una 
postal amb característiques típiques d’aquesta època.

Espectroscòpies de reflectància amb fibra òptica, 
de fluorescència de raig X i de reflectància d’imatge 
hiperespectral són algunes de les tècniques que han 
permès detectar el patrimoni invisible que amagaven 
les pintures de Picasso. Uns processos que conviden 
a aprofundir en la col·lecció permanent del museu i 
obtenir uns detalls que fins ara es desconeixien. Esc 
tracta d’una troballa que va començar amb Terrats de 
Barcelona el 2015  i que des d’aleshores ha impulsat 
nous processos d’investigació.

Parlem de pintures sepultades sota les primeres 
capes superficials d’algunes de les pintures de Picasso. 

En aquest sentit, en el cas de Natura Morta s’han pogut 
detectar figures humanes assegudes davant d’una taula 
que l’artista hauria transformat fins a convertir-les en 
l’obra ja coneguda, tot dotant-la d’un nou significat. El 
mateix succeeix amb la resta de peces seleccionades 
per l’exposició, encara que en les altres també s’ha 
identificat que els dibuixos subjacents serien provatures 
de pintures posteriors que sí que són conegudes. En 
aquest cas, la pintura del dessota de Jaume Sabartés amb 
pinanàs suggeriria una prèvia de La dona de la còfia (1901).  
La gràcia d’aquesta desocultació, però, justament rauria 
en la tesi que defensa que tot formaria part d’un joc 
premeditat, com si l’obra no es trobés conceptualment 
plena sense els dibuixos amagats, juntament amb la 
capa superficial.

Aquests tipus d’estudis han permès al Museu Picasso 
ampliar el coneixement de les seves col·leccions, així 
com actualitzar la seva documentació. Sens dubte,  
la tecnologia esdevé en aquesta ocasió protagonista 
inqüestionable i imprescindible mitjançant uns enginys 
que el públic podrà conèixer amb més detall gràcies a 
la publicació que el museu ha preparat per a l’ocasió.

Mai un desocultament havia estat tan poètic. És 
per això que l’entusiasme que ha generat aquesta 
descoberta esdevé un punt d’inflexió en els estudis de 
l’artista, ja que revela una nova manera de comprendre 
el seu procés creatiu, però també d’estudiar el missatge 
veritable que amaguen les obres picassianes. 

Natura morta (1901)
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L’exposició es pot visitar 
fins al 4 de setembre de 2022

Podeu consultar més
informació aquí

http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/exposicions/picasso-projecte-blau.html
http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/exposicions/picasso-projecte-blau.html
http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/exposicions/picasso-projecte-blau.html


La vida i obra de Francesc Tosquelles no han estat 
explicades perquè contenen l’altre camí pel qual hauria 
pogut discórrer la història del segle xx. És la història en 
què la modernitat de la Mancomunitat i la República 
no eren interrompudes per l’obscurantisme de les 
dictadures espanyoles, la història en què l’expressió 
totalitària i centralista amb què Stalin va concretar 
al comunisme a Rússia hauria estat derrotada per un 
altre comunisme més arrelat, descentralitzat, partint 
de cada realitat local, respectant cada nació i cada 
llengua per integrar-les en la diversitat, és la història 
en què la psicoanàlisi neuròtica de Freud perdia la por 
de la castració i s’obria al plaer dels peus. Una altra 
forma de dir-ho, el fil secret que uneix totes aquestes 
alternatives a la història que va ser, és que la vida i 
obra de Tosquelles contenen el camí d’un segle xx en 
què els catalans haguessin guanyat.

Res més fàcil, i que alhora requereixi més gràcia 
per evitar caure en xovinismes, que explicar que 
hauria estat un camí millor. Tosquelles (Reus, 1912 – 
Granges d’Òlt, 1994) va ser un psiquiatre català que va 
revolucionar la institució psiquiàtrica amb una pràctica 

experimental que vinculava l’exercici clínic amb la 
política i la cultura. Això és el que diu la teoria, però, 
travessant l’exposició Francesc Tosquelles. Com una 
màquina de cosir en un camp de blat, comissariada per 
Carles Guerra i Joana Masó, que es podrà veure al CCCB 
fins al 28 d’agost, veiem que la pràctica era una cosa 
molt més terrenal. Ja fos en el manicomi privat Pere 
Mata de l’alta burgesia a Reus; els hospitals de campanya 
en cases expropiades durant la guerra a l’Aragó i a 
Extremadura; en un servei psiquiàtric improvisat des de 
la precarietat al camp d’exiliats republicans de Sètfonts, 
i, sobretot, a l’hospital rural de Saint-Alban, en una de 
les zones més empobrides de França, en els llocs on 
va intervennir Tosquelles hi trobem un pragmatisme 
entranyable que escombra les idees grandiloqüents: 
pràctiques d’autogestió, comissions i clubs de malalts; 
formació per als cuidadors; experiments amb el teatre, 
el cinema i l’escriptura; creació de periòdics murals 
i diaris interns; introducció d’impremtes i tallers 
d’ergoteràpia, etcètera. En un territori tan marcat 
per la distopia, l’angoixa i l’alta teoria com solen ser 
l’art contemporani, la història i la psicoanàlisi, la 

Joan Burdeus
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L’exposició es pot visitar fins 
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Fotografia Arxiu família Tosquelles | Reproducció 
fotogràfica Roberto Ruiz © CCCB



bonhomia sorneguera 
d’un Tosquelles que 
s’arremanga i resol 
problemes és un bàlsam 
contracultural.

Aques t  c a r isma 
tan reconfortant de 
Tosquelles marca tota 
l’exposició perquè el 
reusenc hi és literalment 
present. Fragmentada 
en intervencions de 
minut i escaig distribuïdes en pantalles per totes les 
sales, l’entrevista de l’imperdible documental François 
Tosquelles: Une politique de la folie, dirigit per Danièlle 
Sivadon, Jean-Claude Polak i François Pain per a la 
televisió francesa, és la gran protagonista de la visita. 
Ja quan entrem, el primer que veiem és al nostre heroi 
explicant, amb l’accent més deliberadament català 
que us pugueu imaginar, com, de petit, Toquelles es 
va adonar que el fill del propietari d’un manicomi que 
feia d’àrbitre en un partit de futbol entre els interns, 
xiulava faltes inexistents perquè «no volia establir la 
llei de la relació violenta entre malalts, sinó la llei que 
ell imposava a partir de la por que tenia de la relació 
violenta entre malalts». Gràcies a aquestes perles 
de saviesa que salpebren la visita, tots els quadres, 
documents, cartells revolucionaris i instal·lacions de 
vídeo, ens arriben endolcides per la benevolença troll 
de Tosquelles.

I també és gràcies al fet que el mateix Tosquelles es 
va preocupar d’insistir uns tres-cents cops en la seva 
catalanitat al llarg d’aquella entrevista, que totes les derives 
infinitament fèrtils que proposa la mostra adquireixen 
una nova genealogia catalana. Així, l’antifeixisme i 
l’antiestalinisme que avui tothom subscriu, es poden 
trobar ja a les demandes del Bloc Obrer i Camperol (BOC, 
que el 1935 es va fusionar amb el POUM, Partit Obrer 
d’Unificació Marxista) en què Tosquelles va militar. La 
mateixa idea de guarir les institucions tirant a terra murs, 
fent comunitat entre personal i pacients i rebutjant la 
medicalització, sembla la continuació de les penyes que es 
reunien als bars de la Catalunya republicana per parlar de 
drets laborals i revolució. En l’art i la cultura, Tosquelles ens 
fa veure que «el geni català és surrealista genèticament». 
La descolonització? El psiquiatre i escriptor antillà Frantz 
Fanon, el gran pensador del colonialisme que avui és 
citat a les universitats i manifestacions interseccionals 

d’arreu del món, va treballar 
amb Tosquelles com a metge 
resident a Saint-Alban entre 
l’abril del 1952 i l’agost del 
1953. Amb les ulleres de 
Tosquelles, totes les forces 
d’alliberament que anhelem 
en la contemporaneïtat 
ja es troben inscrites 
d’una manera o altra en 
la sensibilitat històrica de 
Catalunya.

Potser les dues millors obres on veure això són un 
fragment d’Història Potencial de Francesc Tosquelles, una 
pel·lícula de Mireia Sallarès escrita per Joana Masó, 
i la Invitació a caminar, de Perejaume. En la primera, 
podrem veure i escoltar la narració en veu alta, en 
diferents bars de Barcelona, d’una carta que Tosquelles 
va enviar a Stalin el 1927, que responia a l’ordre de 
deixar d’escriure en català, traslladar-se a Madrid i 
començar tots els comunicats dient «Tot el poder als 
soviets». Malgrat que aquesta carta no s’ha pogut trobar 
mai, la recreació imaginativa del seu contingut conté 
la síntesi impecable de marxisme arrelat, psicoanàlisi 
humanista i catalanisme radical que resumeix la tesi 
de fons de l’exposició. I per anar del discurs al silenci, 
a mitja mostra toparem amb una estora de suro que 
Perejaume ha plantat a terra perquè el visitant pugui 
treure’s les sabates i caminar durant uns minuts. De 
cop, la proposta de Tosquelles de desplaçar l’anàlisi del 
cap als peus partint del fet que «la primera cosa que 
fan les mares és fer pessigolles als peus dels nadons», 
s’empelta amb el tronc artístic de Perejaume, que és 
el de tota la tradició catalana, i ens trobem caminant 
sobre un retaule barroc, veient com la terra del país 
escriu amb les formes del suro de l’alzina, o llegint amb 
els peus el costumari de Joan Amades.

Tosquelles va veure com totes les tradicions de 
què bevia i les lluites en què creia eren derrotades pel 
segle xx. Però contra el món centralista, abstracte i 
neuròtic que es va acabar imposant, ell va continuar 
endavant amb els peus d’una idea llibertària, comuna i 
humanista de Catalunya, que va fer realitat arreu on va 
anar. Com que tots aquests camins es van haver de fer a 
la perifèria geogràfica i històrica, haver-los dut al centre 
de Barcelona en una exposició que els rescata de l’oblit 
torna a obrir les possibilitats de la via interrompuda. No 
hi ha perill més gran que no saber on trepitges.
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«Gironella» © CCCB Podeu consultar més
informació aquí

https://www.youtube.com/watch?v=YDPRkpNo14g&t=617s
https://www.youtube.com/watch?v=YDPRkpNo14g&t=617s
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/francesc-tosquelles/237849
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/francesc-tosquelles/237849
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/francesc-tosquelles/237849


LA BANDA SONORA 
DE LA NIT DELS MUSEUS

El Museu de la Música s’afegeix un any més a La Nit dels 
Museus de Barcelona amb un seguit d’activitats especials 
programades per a l’ocasió. La iniciativa europea, amb 
el suport de l’Ajuntament, ofereix l’oportunitat de visitar 
els museus de la ciutat en horari nocturn i de franc. 
Enguany, els espais acolliran el públic des de les 7 de 
la tarda fins a la 1 de la matinada la nit del dissabte 14 
de maig. Com en altres edicions de La Nit dels Museus, 
a banda d’oferir l’accés lliure dins l’horari establert a 
les exposicions temporals i col·leccions permanents, 
també s’han organitzat diverses activitats per a totes 
les edats.  

En la programació del Museu de la Música destaca 
una instal·lació sonora i performativa a càrrec de 
l’artista visual i sonor Marc Vilanova. Aresta presenta 
un ensemble de saxòfons autònoms a partir de 
composicions algorítmiques i l’ús d’una xarxa neuronal. 
La música, generada per l’ordinador, sona sense un 
component humà materialitzat. Vilanova proposa una 
posada en escena lumínica i aparentment il·lusòria. Un 
centenar de llums LED interpreten una coreografia a 
partir d’uns objectes immòbils en clau de reflexió. I és 
que, fins a quin punt és necessària la presència humana 
en un món automatitzat? 

Per altra banda, el mateix Marc Vilanova encarnarà 
una experiència sonora en un solo de saxofon. 
Interpretarà MUT, una peça que obstrueix l’instrument 

per tal d’extreure’n una infinitat de textures i sonoritats. 
El músic es desmarca del llenguatge musical stricto 
sensu per oferir un discurs tant musical com poètic. 
Electrònica i silenci conviuen en una posada en escena 
de caràcter performatiu, juntament amb la gesticulació, 
l’expressió corporal, el moviment i el neguit. 

MUT i Aresta són dues propostes coherents amb 
l’oferta del Museu. La col·lecció d’instruments musicals 
de tot el món i documents biogràfics, des de les antigues 
civilitzacions fins a les noves tecnologies del segle xxi 
replantegen la tradició, l’herència i les dicotomies que 
han determinat la manera de fer, entendre i sentir 
la música. El Museu de la Música compta amb una 
col·lecció de més de 2.400 instruments musicals i 400 
objectes i obres d’art provinents de diverses cultures 
i èpoques. L’arxiu històric, creat a partir de donacions 
i llegats, conserva partitures manuscrites originals, 
així com fotografies, documentació administrativa 
i una col·lecció epistolar molt notable. Actuacions 
musicals, tallers, conferències i cursos es duen a 
terme sobre el vellut de les catifes vermelles, mentre 
es resguarda el passat i el present d’un llenguatge que 
desafia la cronologia i abraça noves maneres. Vilanova 
actuarà a les sales d’exposició en tres franges horàries 
(20.30 h, 21.30 h i 22.30 h) per tal de respectar el límit 
d’aforament. Totes les activitats són gratuïtes amb 
reserva de localitats. 
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Podeu consultar més
informació aquí

https://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/activitats
https://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/activitats
https://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/activitats


La tecnologia sempre s’acaba convertint en una metàfora 
del més humà que hi ha en nosaltres, fet que produeix 
una inversió curiosa en què el creat hauria de servir 
per explicar el creador. Quan Plató intenta descriure 
l’ànima, parla d’un carro amb un cavall en què l’auriga és 
l’encarregada de domar els impulsos de les bèsties amb 
les brides i el fuet. És difícil, però es troba al nostre abast. 
Concebuda a partir de la màquina de vapor, la psicoanàlisi 
freudiana ens treu una mica més d’agència: si s’acumula 
pressió per un costat, se n’ha de treure per l’altre, i podem 
fer poca cosa més que equilibrar el mecanisme perquè no 
peti. Avui la metàfora és el codi informàtic. Des dels grans 
artistes als adolescents fumats, l’ànima és software i el 
cos és hardware, els algoritmes són la raó i les emocions 
un glitch en el sistema. Som capaços de veure més enllà 
de la metàfora en què nadem?

Rates! Rates! Rates!, comissariada per Bàrbara Cueto, 
explora un dels aspectes més populars de la deriva 
informàtica del nostre univers metafòric: el hack. És una 
idea tan estesa que al mateix CaixaForum, on es podrà 
veure fins al 22 de juny, l’exposició comparteix cartell amb 
Homo Ludens, una mostra sobre els videojocs, i la Màquina 
Magritte, una esplèndida retrospectiva del pintor belga 
en què, com indica el títol, l’imaginari de l’artista se’ns 

presenta més com un producte d’un treball computacional 
que de l’espurna divina de la creativitat. Situada en una 
única sala només pujar les escales, Rates! Rates! Rates! 
és un bug en la programació didàctica i entretinguda 
del museu, ideal perquè el visitant convencional pugui 
desviar-se del camí plaent i sotmetre’s a una dosi d’imatges 
estranyes i prosa de facultat de Belles Arts. Una exposició 
sobre el hacking hackeja el CaixaForum.

Ha de quedar clar que no és una mostra per a gamers, 
informàtics ni aprenents de Mr. Robot. Contràriament al 
que suggereixen les imatges triades per a la publicitat, 
només hi ha una videoinstal·lació sobre tecnodistopies 
amb estètica de ciència-ficció, The Master Algorithm, 2019, de 
Zheng Mhaler, i és la més procedimental i prescindiblement 
alliçonadora del circuit. De tornada de tot això a Cueto li 
interessa suggerir que el que avui anomenem hackeig és 
una disposició universal i atemporal que podem trobar en 
manifestacions predigitals. L’abstracció a què se sotmet 
la pràctica del hacking arriba fins a la definició del filòsof 
McKenzie Wark, que considera que hackejar és «alliberar 
la virtualitat en la realitat, expressar la diferència d’allò 
real». En altres paraules, hackejar es dilueix en una idea 
tan general com «imaginar». Una performance de Gordon 
Matta-Clark rebentant edificis a cop de martell el 1975 es 

Joan Burdeus

L’HORITZÓ 
REVOLUCIONARI 
DE LA RATA

CA
IX

AF
OR

UM

1 6

Eve Sussman, whiteonwhite: algorithmicnoir, 2009-2011. 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació «La Caixa» © Eve Sussman

L’exposició es pot visitar 
fins al 19 de juny de 2022



converteix en «hack urbà». La crítica d’Antoni Muntadas 
contra la manipulació mediàtica feta amb portades de 
diari i vídeos analògics s’ha de llegir com el hackeig a 
què el poder sotmet l’opinió pública.

En realitat, hackejar és un subconjunt dins del conjunt 
més gran «imaginar a la contra». Perquè hi hagi un hackeig, 
ha d’haver-hi una infiltració gamberra del llenguatge del 
dominat en el llenguatge del dominant, però fent servir 
les seves mateixes normes i canals. La gràcia del hacking 
és que es coli en el sistema camuflant-se de normalitat. 
Quan una crítica esdevé massa explícita, sigui per la 
forma, sigui pel contingut, es perd l’especificitat merament 
troll del hacking. Precisament perquè un manifest no és 
hacking, algunes de les obres més centrals de la visita 
estan equivocades. El collage de fotografies i textos de 
Werker Collective que presideix el centre de la sala és una 
reflexió esteticopolítica convencional, art de denúncia 
que només fa sentit en un museu. L’esplèndida pel·lícula 
autogenerada per un algoritme d’Eve Sussman ens farà 
reflexionar durant hores sobre la naturalesa de la narrativa 
i el llenguatge, però no hackeja res.

Les millors peces de l’exposició són aquelles en què els 
artistes veritablement s’han infiltrat. Martha Rosler Reads 
‘Vogue’ (1975), de Martha Rosler, era una videoperformance 

amb molta gràcia que va aparèixer per primera vegada 
a la Paper Tiger Television, que emetia a la televisió 
pública nord-americana. Igual d’introduïda en el 
mainstream, l’obra que més ens toca, i la meva preferida, 
és Anunciamos (1973) del col·lectiu d’artistes catalans 
Grup de Treball, que van fer aparèixer 27 anuncis a 
les pàgines de La Vanguardia de l’època, parodiant el 
llenguatge dels diaris i la censura. És en obres com 
aquestes on podem entendre què diu la popularitat de 
la metàfora hacker de nosaltres. Si en l’auriga de Plató o 
la màquina hidràulica de Freud l’individu era el centre, 
en el món dels ordinadors i les xarxes hem acabat 
reduïts a un simple node travessat per influències. Sigui 
un diari, una televisió o la xarxa wifi per on circulen 
les nostres dades, la infraestructura pertany a grans 
corporacions a les quals només podem fer pessigolles. 
En l’univers del hacking, el sistema ho ha embolcallat 
tot i oposar-s’hi frontalment és impossible. L’ambició 
política s’ha reduït a l’esperança d’una petita variació 
del codi que podria fer que la ment-eixam digital es 
torni boja i es destrueixi a ella mateixa com un gegant 
amb peus de fang. Si els límits del nostre llenguatge 
són els del nostre món, avui els límits de la revolució 
hacker són els del virus o la rata.

Eve Sussman, whiteonwhite: algorithmicnoir, 2009-2011. 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació «La Caixa» © Eve Sussman
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Zheng Mahler, The Master Algorithm, 2019
Zheng Mahler © Zheng Mahler 
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Podeu consultar més
informació aquí

https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_de_Treball
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/rates-la-gramatica-poetica-del-hack_a29715374
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/rates-la-gramatica-poetica-del-hack_a29715374
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/rates-la-gramatica-poetica-del-hack_a29715374


René Magritte, Temptativa de l’impossible, 1928. Oli 
sobre tela, 116 x 81,1 cm. Toyota Municipal Museum 
of Art, Toyota, inv. 142. Cortesia de Ludion Publishers 
© René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

Brussel·les és, geogràficament, el cor d’Europa. Una ciutat de 
pluja, fred i poca llum, de la qual, deixant de banda les quatre 
institucions polítiques i econòmiques, destacaria els parcs i el 
Musée Magritte.

El surrealisme de Brussel·les, moviment al qual podem adscriure 
René Magritte, no va ser idèntic al de París. Mentre el parisenc, 
liderat per Breton, havia consagrat el moviment fins a convertir-lo 
en un culte de seriositat extrema, el belga havia conservat el seu 
élan vital. És per això que Magritte, que pertanyia al segon model, 
mai va acabar de trobar-se massa còmode entre els surrealistes 
de París. Però el surrealisme que ha acabat predominant al nostre 
imaginari ha estat el que va elaborar Magritte, conjuntament 
amb el que van desenvolupar bons amics seus com Miró o Dalí, 
catalans amb qui va tenir un contacte proper. Ara i fins al 6 de 
juny podem veure al CaixaForum Barcelona les obres de l’artista 
belga a l’exposició que la Fundació «la Caixa» i el Museu Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Madrid han coorganitzat i batejat amb el 
títol «La màquina de Magritte».

No és la primera vegada que Magritte arriba a Barcelona, fa vint-
i-quatre anys la Fundació Joan Miró ja va dedicar-li una exposició. 
«La primera vegada que es va portar Magritte a Catalunya era una 
novetat absoluta, aquesta vegada ja no és així i això ens permet jugar 
amb més llibertat i donar al públic una interpretació més subjectiva 
de l’artista», comenta Guillermo Solana, comissari de l’exposició. En 
aquesta ocasió l’espectador toparà amb una retrospectiva que no 
és cronològica, sinó conceptual i temàtica.

L’exposició compta amb un total de 69 pintures úniques, una 
selecció de fotografies i pel·lícules casolanes fetes pel mateix 
artista. «No hem desvelat l’enigma Magritte, sinó que hem volgut 
deixar entreveure els engranatges de la seva imaginació», explica 
Solana. Sens dubte, no és fàcil comprendre la sistematització del 
deliri pròpia del surrealista belga, però l’exposició aconsegueix 
simular i intuir el funcionament del món creatiu de l’artista; 
d’una pintura, definida pel mateix Magritte com «un art de 
pensar», que volia fer visible la paradoxa mitjançant processos 
de despersonalització i metapintura, on el que destacava per 
sobre de tot era la representació de la representació («Ceci n’est 
pas une pipe»).

Entendre Magritte és inútil, i en part aquesta és la gràcia del 
surrealisme. Gosar fer-ho seria profanar la profanació que exigeix 
el surrealisme. Tanmateix ens atrapa, volem apropar-nos-hi 
cada vegada més i ens és impensable oblidar-lo. És irracional, el 
subconscient ens sobrepassa i l’enigma de l’impossible ens fascina.

Berta  Galofré

MAGRITTE

L’exposició es pot visitar  
fins al 6 de juny de 2022
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Podeu consultar més
informació aquí

https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/la-maquina-magritte_a29698578
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/la-maquina-magritte_a29698578
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https://www.auditori.cat/ca/celebra-dia-internacional-dels-museus-visita-virtual-en-clau-de-genere


Des del 22 de març, el CosmoCaixa acull l’exposició El Sol. Vivint amb la nostra estrella, 
una coproducció amb el Science Museum of London. És una mostra que, amb més de 
cent instruments i objectes històrics i contemporanis, es considera la més gran que 
s’ha dedicat mai a la nostra estrella. Ens descobreix els secrets del sol des d’un punt 
de vista físic, però també posa en rellevància la relació que hi hem tingut els humans 
al llarg dels segles i la influència determinant que té en el nostre dia a dia. Harry 
Cliff, comissari de la mostra, va comentar que «el sol és molt més que una curiositat 
científica. Significa un gran benefici per nosaltres, però també suposa un gran perill» 
i, per acabar, va animar a tornar-lo a tenir present: «ara vivim en grans ciutats, amb 
llum, i hi ha hagut una desconnexió. Mirem de nou el sol, tot i que, per seguretat, no 
directament; parem un moment i repensem com el sol ens afecta a nosaltres.»

L’exposició es divideix en quatre àmbits, que tracten l’astre des de diferents 
vessants. La primera part rep el nom de Els dies i els anys: la mesura del temps i 
mostra l’enorme influència que va tenir el sol per organitzar els dies i els anys fins a 
la invenció de la llum artificial. Seguidament, la mostra se centra en El sol i la salut, 
secció que exposa l’efecte profund que té l’estrella sobre el nostre cos i la nostra 
salut. La tercera secció està dedicada a L’energia del sol, on, a partir de 35 objectes, 
com un antic mirall ustori del 1700 o nous materials fotovoltaics com la perovskita, 
s’exploren les diverses formes amb què els humans hem intentat capturar i aprofitar 
la llum solar. L’exposició conclou amb L’observació del sol, un apartat que ressegueix 
l’evolució del coneixement sobre el sol i descobreix característiques d’aquesta estrella. 
Aquesta secció finalitza amb una de les instal·lacions més impactants de l’exposició, 
en què els visitants podran contemplar i redescobrir el sol, l’astre rei, de molt a prop.

Júl ia  Brustenga

MIRA EL SOL 
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L’exposició es pot visitar 
fins al 16 d’octubre de 2022

Il·lustració de Maria Medem

Podeu consultar  
més informació aquí

https://cosmocaixa.org/ca/p/el-sol_a33511124
https://cosmocaixa.org/ca/p/el-sol_a33511124
https://cosmocaixa.org/ca/p/el-sol_a33511124
https://cosmocaixa.org/ca/p/el-sol_a33511124


Allò que vesteix una ciutat, allò que la fa 
agradable, sentir-la com a casa i trobar-nos-
hi a gust són els seus espais, aquells que 
personalment hem connotat, però també 
aquells que comparteixen una mateixa 
fesomia, un mateix rostre amb el qual ens 
reconeixem. Un dia, Joan Margarit va dir-nos 
que «Estimar és un lloc» i que tota estima 
prové d’una manera de mostrar- nos i de 
tractar-nos. Així, la forma com cuidem els 
nostres entorns és un reflex d’amor. Si ens 
fixem en Barcelona, en la seva presència 
expressiva, segurament de seguida ens 
vindrà al cap Antoni Gaudí com uns dels 
creadors de les icones de la nostra ciutat, 
però també pensarem en Joan Miró, el nostre 
surrealista, que més enllà de la seva projecció 
internacional, va procurar no oblidar-se mai 
dels seus.

Per Miró aquests seus eren en primera 
instància la seva família —la seva dona, filla i 
posteriorment nets—, però també Barcelona. 

Al llarg de la seva trajectòria va fer grans ofrenes a aquest doble entorn.
D’una banda, els regals a Barcelona i a la seva població són múltiples: 

el mural a l’aeroport, el mosaic de la Rambla, l’escultura Dona i ocell del 
parc Joan Miró, com també la creació de la seva Fundació. En aquest 
sentit, no sorprèn que a finals dels anys 70, quan Joan Miró va ser investit 
doctor honoris causa perla Universitat de Barcelona, expressés que «un 
artista és algú que, entre el silenci dels altres, fa servir la seva veu per 
dir alguna cosa, i que té l’obligació que aquesta cosa no sigui quelcom 
d’inútil sinó quelcom que faci servei als homes», alhora que considerés 
que disposar d’un espai expressiu, fos quin fos, obligava a aquell qui el 
tingués a presentar un relat gairebé profètic, com a representant de la 
seva comunitat. Aquestes reflexions demostren la seva responsabilitat 
cívica com a artista, així com la seva convicció de la funció emancipadora 
de l’art.

L’estima de Miró, però, no només va quedar al pla públic, també 
va desplegar-se extensament dins l’àmbit íntim i familiar, en rebre 
nombrosos exemples de generositat artística. Aquesta dimensió pot ser 
descoberta a Miró. El llegat més íntim, una proposta de la Fundació Joan 

Berta  Galofré
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Joan Miró amb Pilar Juncosa i nets 
© Fundació Joan Miró
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Miró. Es tracta d’una exposició que tracta l’àrea més 
personal de l’artista mitjançant una revisió d’aquelles 
col·leccions que el surrealista va crear expressament 
per la seva família i que permet, en part, reconstruir 
també la seva trajectòria. Un projecte comissariat 
per Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró, 
Elena Escobar i Dolors Rodríguez Roig, i que podrà 
visitar-se fins al 26 de setembre.

És en aquesta exhibició que el públic hi podrà 
trobar un total de 180 objectes, entre els quals una 
vuitantena són obres de l’artista i la resta són dibuixos 
preparatoris, documentació i fotografies. De fet, 
es tracta d’una sèrie de peces que, si bé són una 
excepcional representació de l’evolució artística de 
Miró, també il·lustren la seva responsabilitat i cura 
envers els seus familiars. Els quadres dedicats als 
seus nets quan aquests van quedar orfes de pare, 
les fotografies que demostren la seva faceta d’avi, 
l’ús preuat que donava als dibuixos de la seva filla 
com a font d’inspiració o les dedicatòries amb un to 
afable cap a la seva dona són mostres d’aquest amor 
que Miró sempre va procurar mantenir. D’aquesta 
manera, Miró. El llegat més íntim ofereix una mirada 
més personal de l’artista que permet eixamplar el 
nostre coneixement sobre el seu recorregut.

Però l’estima de Miró no es fa palesa només en el 
pla privat. El CaixaForum ens mostra la conegudíssima 
estrella que l’aleshores Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears va demanar 
a l’artista, al costat de Josep Royo, com a símbol que 
renovava la imatge corporativa de l’entitat. D’aquesta 
petició, va sortir-ne un tapís que, avui, 38 anys més 
tard de la seva darrera exhibició pública, es podrà 
tornar a visitar en condicions extraordinàries.

El 2019, uns estudis van revelar el deteriorament del 
tapís esmentat i, per tant, la seva urgent restauració. 
El passat 28 de març va començar la restauració, que 
ja està enllestida i es podrà visitar fins al 21 de maig.

Si ens creiem les paraules de Margarit i assumim 
que «estimar és un lloc» a través d’una mirada 
determinada, sens dubte, la contribució de Joan Miró 
és molt representativa. Cada ciutat té la seva manera 
de mostrar-se, i Barcelona avui seria menys Barcelona 
si les seves creacions no la vestissin. El gest de Miró 
va acariciar tant l’espai públic com el privat, ambdós 
interrelacionats, i avui podem aproximar-nos-hi des 
de les diverses exposicions dedicades al CaixaForum 
i a la Fundació Miró. No ho dubteu i deixeu-vos endur 
per la seva generosa estima envers els seus.

«Miró. El llegat més íntim» es pot visitar fins 
al 26 de setembre de 2022 a la Fundació Miró
«L’estrella de Miró»: es pot visitar 
fins al 21 de maig de 2022 al CaixaForum
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Més enllà de l’admiració que una obra d’art pot 
despertar en l’espectador, l’expressió artística respon 
a estímuls i exigències més complexes que demanen 
acostar-s’hi no només des d’una mirada historiogràfica, 
sinó essencialment filosòfica. De fet, l’art abstracte 
del segle xx s’encaminava en aquesta direcció quan 
s’alliberava de la representació figurativa per obtenir 
un llenguatge nou i autònom capaç de copsar l’esperit 
de l’època. Una necessitat que no era un producte 
genuïnament occidental, ans al contrari. L’art abstracte, 
com a única expressió per a representar la impossibilitat 
del món transcendental, era protagonista segles abans 
en comunitats menyspreades per la superioritat 
europea. Un bon exemple ho són les pintures aborígens 
australianes que el Museu Etnològic i de Cultures del 
Món recull i presenta ara a Traços. Pintura aborigen 
australiana: tradició i contemporaneïtat.

Traços és una exhibició comissariada per Estela 
Ocampo i dividida en tres grans seccions que mostren 
un total de 58 pintures aborígens sobre escorça 
d’eucaliptus que el col·leccionista Albert Folch, 
l’escultor Eudald Serra i Margarita Corachán van endur-
se d’Austràlia el 1964 i 1972 durant les seves expedicions.

La mostra s ’encapçala amb una breu 
contextualització de la comunitat aborigen, una 
cultura que malgrat les transformacions provocades 
per la colonització occidental ha aconseguit mantenir-
se viva fins a dia d’avui. Precisament, el museu se 
centra en aquestes transformacions, però focalitzant-
se exclusivament en les conseqüències artístiques.

Berta  Galofré 
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L’exposició es pot visitar
fins al 15 de maig de 2022
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Tradicionalment, la funció de la pintura 
aborigen australiana havia estat l’expressió 
i el manteniment de la seva cultura 
ancestral. L’art, sense una voluntat estètica 
concreta, era el mitjà que permetia copsar 
abstractament la seva religiositat. Així, la 
primera secció de l’exposició pretén mostrar 
aquestes pintures tradicionals i mítiques que 
plasmaven conceptualment el món sagrat 
transcendent.

L’exposició avança i continua amb un 
segon àmbit centrat en les transformacions 
artístiques que la cultura aborigen va 
patir arran de la colonització occidental. 
Inicialment, la comunitat aborigen rebutjava 
les innovacions occidentals, però a poc a 
poc van acceptar-les. L’exposició es deté en 
la introducció de nous suports i materials, 
així com en l’arribada de nous motius 
iconogràfics que dessacralitzaven la pràctica 
artística.

Finalment, es dedica un tercer àmbit als 
artistes d’origen aborigen que actualment 
tenen una trajectòria artística dins el mercat 
artístic global. El públic s’encara amb un 
tipus d’obra que no oblida el seu passat 
històric, sinó que reivindica el seu llegat 
a través d’una reflexió que desemmascara 
actituds neocolonials i racistes. Alguns dels 
nom d’aquests artistes són Judy Watson o 
Brook Andrew.

Sens dubte, l’exposició del Museu 
Etnològic ens interpel·la perquè, malgrat 
tot, la necessitat expressiva és i serà sempre 
universal. L’exercici antropològic i sensorial 
que proposa l’equipament és una oportunitat 
per revisar l’actitud que prenem respecte 
a allò que ens és estranger, així com una 
reflexió tant històrica com filosòfica del 
fenomen artístic.

Podeu consultar més
informació aquí

#NitdelsMuseusBCN
museuciencies.cat

Jardí Botànic de Barcelona

Dissabte, 14 de maig, de 19 a 1 h

Activitats per a tots els públics

Viu una nit d’emocions 
CLICA AQUÍ

Amb la col·laboració de:

#NitdelsMuseusBCN
museuciencies.cat

Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona

Dissabte, 14 de maig, de 19 a 1 h

Activitats per a tots els públics

Viu una nit d’emocions
CLICA AQUÍ

Amb la col·laboració de:

«L’art abstracte com a 
representació del món 

transcendental ha estat 
sempre protagonista 

en comunitats 
menyspreades per la 
superioritat europea»
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Per Isidre Manils, el cinema i la pintura són les dues 
grans arts de la mirada i ha fusionat aquests dos 
conceptes en la seva obra. L’artista, que no presentava 
cap exposició des del 2008, mostra ara la feina d’aquests 
darrers anys en l’exposició Fora de camp, que es pot 
visitar al Museu Can Framis. La mostra, comissariada 
per Natàlia Chocarro, comprèn quatre sales on es 
troben peces audiovisuals, dibuixos i quadres. 

Manils, que ha begut de la transavantguarda italiana, 
es va dedicar a visionar pel·lícules a la filmoteca durant 
sis anys i va descobrir en el món cinematogràfic una 
font d’inspiració. «A mi el que m’agrada és pintar, però 
no sabia el què i el cinema m’ho va proporcionar» 
afirma.

La mostra recull diferents sèries fetes de forma 
paral·lela en diferents anys i moments. S’inicia amb 
«91 metres», una projecció on van passant una tira amb 
retalls de revista endreçats de manera cromàtica. Una 
obra on l’autor afirma que no buscava explicar cap 
història, però trobava suggerents els retalls de revista 
que ha anat guardant al llarg de vuit anys. Finalment, 
la tira ha mesurat 91 metres, s’ha passat a un format 
digital i s’ha creat una pel·lícula.

Una de les altres tècniques utilitzades per l’artista 
és la manera negra feta amb carbonet siberià. Aquesta 
tècnica permet cobrir tot el suport en negre i després 
jugar amb els clarobscurs amb una goma d’esborrar. 

Manils ho descriu com intentar fer llum. «És una 
matèria tant del cinema com de la pintura, i em permet 
jugar a posar i treure matèria». Podem apreciar aquesta 
tècnica a la sèrie «Dibuixos», on es veuen rostres que 
juguen amb llums i ombres.

Una de les sèries més interessants és la de «Croma», 
realitzada a l’oli amb la tècnica cromatek, que juga 
amb els colors càlids i freds i provoca un efecte 3D. 
Els visitants poden adquirir unes ulleres a l’entrada 
per poder apreciar el relleu de l’obra. Manils du a 
terme part del seu treball amb pintura a l’oli, ja que 
considera que té lluminositat i es pot modelar i estirar.

L’artista, que també es defineix a si mateix com a 
«fora de camp» dins del món artístic, ha anat teixint un 
imaginari que traspua aquesta mirada cinematogràfica 
que vol evocar. Com diu Natàlia Chocarro, «velar i revelar 
és una constant del seu treball i queda perfectament 
palès. A la vegada també descobrim què ens evoca en 
aquest món cinematogràfic contemporani».

La mostra també inclou una pintura a l’oli feta 
expressament per aquesta exposició. També trobem 
la sèrie «Acoblaments», que recull fotografia amb 
polaroides i oli sobre tela i la sèrie «Palimpfest», on 
l’artista utilitza una tècnica mixta sobre paper on juga 
amb la forma i la llum a partir de retalls de revistes de 
luxe. El recorregut es tanca amb una obra audiovisual 
gravada en el taller de l’artista de la mà de Pol Penas.

Laia  Sala

ISIDRE MANILS:
CLAROBSCURS 
DEL CINEMA 
A LA PINTURA

L’exposició es pot visitar 
fins al 15 de maig de 2022
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Croma 4 © Isidre Manils, Fundació Vila Casas
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informació aquí
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Ōtagaki Rengetsu és considerada una de les dones 
amb més talent creatiu del segle xix al Japó. De sòlida 
formació intel·lectual i artística, després de patir tot un 
reguitzell de tragèdies personals va abandonar la vida 
més terrenal per consagrar-se plenament al budisme, 
una opció que li permetia encarar-se a la intempèrie 
des de la sensibilitat espiritual i l’experiència artística. 
Ara es podrà a visitar al Monestir de Pedralbes «La lluna 
de Lotus», una exposició única a Europa dedicada al 
seu art i la seva poesia.

Fa temps que el Monestir de Pedralbes reivindica 
dones protagonistes dins l’àmbit de l’espiritualitat i 
l’art, i enguany ha volgut dedicar una exposició a la 
producció artística d’aquesta monja budista. «La lluna 
del lotus» ha estat possible gràcies a la col·laboració 
amb la col·lecció NAEJ i al comissariat de Richard Bru, 
especialista en art oriental, i de John Stevens, especialista 
en la figura d’Ōtagaki Rengetsu. 

L’exposició s’ha desplegat de manera que les peces 
queden interconnectades entre elles, a la vegada que 
estableixen un diàleg directe amb l’espectador. «És una 
exposició pensada per a la meditació», diu Stevens, «la 
forma en què es troben les obres disposades permet 
intuir l’expressió de la Veritat». D’aquesta manera s’ha 
aconseguit que «La lluna de Lotus» sigui una drecera 
a una dimensió atemporal. 

L’exposició es divideix en quatre àmbits. 
Primerament, es posa atenció a l’obra poètica de 
Rengetsu, que correspon a l’estil waka, un format que 
exigeix al creador una educació literària i històrica 
sòlida i que demostra el potencial de l’artista. D’altra 
banda, l’exposició també posa el focus en la cal·ligrafia; 
la tradició japonesa sempre ha donat molta rellevància 
a aquesta pràctica. Així, el gest i el traç en l’escriptura 
poètica esdevé un exercici d’expressivitat, personalitat, 
proporció i perfecció compositiva. Rengetsu entenia la 
cal·ligrafia com un complement estètic clau dins les 
seves pintures i ceràmiques. 

La mostra també dedica una secció a la ceràmica 
de l’artista. Rengetsu no n’era cap experta, n’hi ha prou 
amb fixar-se en les peces, mancades de perfecció formal. 
Malgrat l’esperit auster i irregular de la seva ceràmica, 
però, els seus productes eren únics i artesanals. Finalment, 
l’exposició dedica un apartat a la comprensió que feia 
Rengetsu de l’art com a pràctica religiosa. La monja 
budista entenia qualsevol expressió artística com una via 
per acostar-se al missatge del Buda i assolir la vacuïtat. 

A través de diferents manifestacions artístiques, 
«La lluna del Lotus» permet a l’espectador connectar 
amb Ōtagaki Rengetsu. Sens dubte, una proposta 
multidisciplinària que s’allunya de la sensibilitat habitual 
dels ulls occidentals.

LA LLUNA DE LOTUS. 
ART I POESIA D’ÕTAGAKI RENGETSU

BERTA GALOFRÉ
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L’exposició es pot visitar 
fins al 29 de maig de 2022

Podeu consultar més
informació aquí

https://www.monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/lluna-de-lotus-art-poesia-de-monja-budista-%C5%8Dtagaki-rengetsu-1791-1875
https://www.monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/lluna-de-lotus-art-poesia-de-monja-budista-%C5%8Dtagaki-rengetsu-1791-1875
https://www.monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/lluna-de-lotus-art-poesia-de-monja-budista-%C5%8Dtagaki-rengetsu-1791-1875


Desil·lusió, insatisfacció, patiment, dolor, malestar i 
frustració van ser alguns dels estats que Antoni Tàpies 
va transitar a l’inici dels anys noranta. Reaccions 
provocades arran de diversos desencisos personals, 
com la mort de la mare, agreujats per un context 
sociopolític extremadament fràgil, que feia palès el 
fracàs de la utopia que l’esquerra havia conreat i 
amb la qual ell s’havia identificat. Aquest desgavell i 
desencantament vital va generar-li una onada fèrtil 
de creació melancòlica que va prolongar-se durant els 
primers anys de la darrera dècada del segle xx. Tots 
aquests temes han estat estudiats per la comissària 
Núria Homs i plasmats a l’exposició que presenta a 
la Fundació Tàpies sota el nom «Tàpies. Malenconia» 
que podrà visitar-se fins al 25 de setembre.

Influït pel pensament zen, Tàpies cercava en l’art la 
possibilitat de suprimir el dolor des del mateix dolor. 
Una filosofia que «t’escorxa la pell, et tritura la carn, et 
polvoritza els ossos i et fon la medul·la fins a convertir-
te en un buf d’aire sense substància, però que malgrat 
tot et recicla i et llença al món per ser testimoni del 
misteri que esdevé la vida», explica la comissària de 
l’exposició. La idea que queda especialment patent 
en una de les tres obres que la Fundació exposa per 
primera vegada: Quatre elements. Així, malgrat el fracàs 
de la utopia i de la possibilitat d’existència d’un nou 
món diferent de l’establert, esperançadament, Tàpies 
dipositava en l’art capacitats transformadores i de 
superació. 

La Fundació Tàpies, que va néixer amb la voluntat 
de conservar l’obra de l’artista, però també amb el desig 
de divulgar l’art modern i contemporani a Catalunya, 

presenta aquests dies també «En moviment», una 
exposició dedicada a l’artista polonesa Goshka Macuga, 
comissariada per Neus Miró, que podrà visitar-se 
també fins al 25 de setembre.

«En moviment» podria semblar una proposta 
aïllada del contingut vinculat a la malenconia de 
Tàpies, però no és així. «Quan vaig saber que vindria 
l’artista polonesa, vaig investigar què estava passant 
en Tàpies just en el moment que Macuga naixia com 
a subjecte artístic», explica Homs. Va ser aleshores 
que va trobar interessant poder explorar la tristesa 
del català arran de la influència dels fets fatals de 
finals dels vuitanta i inicis dels noranta. En aquell 
moment, Macuga marxava de Polònia per estudiar a 
Londres, on va poder desplegar-se lliurement amb un 
posicionament polític clar i amb la convicció que l’art 
podria resignificar i qüestionar la historiografia i els 
relats heretats. En definitiva, un intent que fomentava 
el pensament crític, com també va fer Tàpies.

Fills i víctimes d’un passat compartit, avui les seves 
manifestacions ens arriben de manera punyent. Totes 
dues mostres permeten fer una lectura política que vol 
ser revisió i alhora una nova proposta de pensament, 
però, més enllà d’això, «Malenconia» i «En moviment» 
demanen atenció i concentració per descobrir els 
detalls que amaguen, també acostar-s’hi per trobar 
un moment de repòs enmig del caos que ens envolta.

Berta  Galofré

TÀPIES 
I EL DOLOR HISTÒRIC

Antoni Tàpies. Quatre elements, 1992 
Col·lecció particular, Barcelona
© Comissió Tàpies / Vegap, 2022. 
De la fotografia: © Fundació Antoni Tàpies, 2022

L’exposició es pot visitar 
fins al 25 de setembre de 2022
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Podeu consultar més
informació aquí

https://fundaciotapies.org/exposicio/tapies-malenconia/
https://fundaciotapies.org/exposicio/tapies-malenconia/
https://fundaciotapies.org/exposicio/tapies-malenconia/


El Museu Egipci de Barcelona, amb la Fundació 
Arqueològica Clos, presenta l’exposició Ptolomeu, 
faraó d’Egipte. La descoberta del seu temple, que abraça 
un període que va des de Ptolomeu i fins a la popular 
Cleòpatra vii. 

La mostra repassa la cultura ptolemaica al llarg 
de la seva dinastia, del 305 al 30 aC, la més llarga de 
la història de l’antic Egipte. L’exposició se centra en 
l’àmbit artístic i religiós, però, amb el fil conductor 
d’una cinquantena d’obres del mateix museu, també 
es tracten temes com la capitalitat d’Alexandria, 
la implantació de l’economia monetària a Egipte, 
l’organització i explotació econòmica de la vall 
del Nil i la situació social del regne, marcada per 
grans diferències entre la població nadiua i els nous 
dominadors, d’origen hel·lènic. 

L’exposició també ressegueix el descobriment 
recent de les restes d’un temple que Ptolomeu i va fer 
construir a la ciutat de Hut-nesut, a l’actual Sharuna. 
És la fita de recerca arqueològica més rellevant en 
què el Museu Egipci s’ha involucrat. Amb l’exposició, 
la Fundació Arqueològica Clos vol posar en valor la 
seva funció divulgativa, però també reivindicar els 
resultats de les excavacions arqueològiques que realitza 
el museu al jaciment Kom el-Akhmar Sharuna. 

Durant les campanyes del 2019 i 2020 es van 
descobrir a la zona unes restes d’una església cristiana, 
construïda, aproximadament, el segle vi dC. Pels 
fonaments i per algunes zones del paviment s’havien 
utilitzat blocs de pedra d’un temple de Ptolomeu i, 
dedicat a Horus. D’aquesta troballa, els científics en van 
poder extreure una cinquantena de blocs decorats amb 
valuosa informació, que van ser traslladats, netejats i 
documentats per tal de poder-los conservar.

Les connexions entre aquests blocs han permès 
restituir les quatre filades superiors d’una cantonada 
del temple, un tram del mur que possiblement 
correspon a una porta i un fragment de la inscripció 
commemorativa del temple, que es trobava a la quarta 
filada. Aquesta inscripció és tota una troballa, ja que 
ha permès conèixer la versió més completa del nom 
de Ptolomeu i. A l’exposició es poden apreciar còpies 
dels blocs restituïts, realitzades en 3D amb una gran 
precisió i a mida real.

L’exposició arriba en un 2022 ple de commemoracions. 
La Fundació Arqueològica Clos compleix els trenta anys 
de la seva creació per Jordi Clos Llombart; també se 
celebren el centenari del descobriment de la tomba de 
Tutankamon i els dos-cents anys del desxiframent de 
l’escriptura jeroglífica per Jean-François Champollion.

Júl ia  Brustenga

EL TEMPLE DE PTOLOMEU, 
FARAÓ D’EGIPTE

Fragments de les parets del temple de Ptolomeu

L’exposició es pot visitar 
fins al 30 d’agost de 2022
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Podeu consultar més
informació aquí

https://www.museuegipci.com/ca/exposicions/actual/ptolomeu-farao-d-egipte-la-descoberta-del-seu-temple/
https://www.museuegipci.com/ca/exposicions/actual/ptolomeu-farao-d-egipte-la-descoberta-del-seu-temple/
https://www.museuegipci.com/ca/exposicions/actual/ptolomeu-farao-d-egipte-la-descoberta-del-seu-temple/


Dau al set va ser un grup artístic i literari que va formar 
part de l’avantguarda catalana i que va editar la revista 
amb aquest mateix nom entre el 1948 i el 1956. Una 
revista de caràcter rupturista que va fundar Josep Joan 
Tharrats i va comptar amb artistes com Joan Brossa, 
Ponç, Miró o Cuixart. Ara, el Centre de les Arts Lliures 
de la Fundació Joan Brossa rescata la figura d’Enric 
Tormo, impressor, gravador artístic i editor. Una peça 
important del grup Dau al set que malgrat les seves 
aportacions, va quedar al marge del relat oficial. Ara 
una exposició comissariada per Aitor Quiney explora 
l’univers invisible de Tormo.

L’exposició La invisibilitat del Dau es pot veure en dos 
espais dins la Fundació Joan Brossa. En el pis superior 
hi trobem el material que va editar Tormo i la formació 
del seu taller, que va esdevenir un espai de creació. 
Tormo fou mestre en tècniques com el monotip o 
l’aiguafort, i va ensenyar la tècnica a artistes com Joan 
Ponç, Modest Cuixart o Antoni Tàpies. L’amistat que es 
va anar teixint entre ells va tenir en Joan Brossa el nexe 
de connexió. L’exposició ressegueix el naixement de la 
revista Dau al set, on Tormo va aportar gran part de les 
fotografies encara que no se’n  reconegués l’autoria. 
Aquí podem veure un document inèdit: l’única portada 

de Dau al set on van participar de manera conjunta 
Tàpies, Ponç i Cuixart.

A la part inferior de l’exposició hi trobem un mosaic 
amb les fotografies que va fer Tormo a tots els artistes i 
també algunes de les imatges que van sortir a la revista. 
A més, l’exposició també recull la seva col·lecció d’art, 
compartida amb la seva dona, Maria Ballester, on podem 
veure nombroses obres d’aquests artistes com a prova 
de l’amistat que els va unir durant aquells anys. També 
trobem correspondència i altres materials que ell mateix 
va editar.

Arran d’aquesta exposició es durà a terme el 
programa pilot P.I.C., un projecte en col·laboració amb 
la Sala d’Art Jove d’on han sorgit un equip d’artistes i 
comissaris independents que treballaran amb el llegat i 
la memòria en un procés de recerca curatorial al voltant 
de l’autoedició sobre art i poesia utilitzant el material 
de l’exposició com a punt de partida. A la tardor es 
veurà el resultat d’aquest projecte, on es busca sobretot 
experimentar i fer feina de manera intergeneracional.

A més a més també s’ha editat un llibre de l’exposició 
amb un estudi exhaustiu i una selecció de més de 200 
imatges que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Laia  Sala

L’HOME INVISIBLE 
DE DAU AL SET
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L’exposició es pot visitar 
fins al 24 de juliol de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-arts-visuals/la-invisibilitat-del-dau-enric-tormo-gravador-i-fotograf/
https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-arts-visuals/la-invisibilitat-del-dau-enric-tormo-gravador-i-fotograf/
https://www.fundaciojoanbrossa.cat/arxiu-arts-visuals/la-invisibilitat-del-dau-enric-tormo-gravador-i-fotograf/


Josep Maria  Cort ina

EL LLEGAT FOTOGRÀFIC
DELS CATALÀ

Estació de França. Barcelona,  
c. 1948. Francesc Català-Roca
—
Barcelona, 23-24 de desembre 
de 1970-1972. Pere Català i Roca

El Museu d’Història de Catalunya dedica fins al 25 de setembre 
una exposició a la nissaga de fotògrafs Català: el pare, Pere 
Català i Pic, i els seus tres fills, Àurea Català i Roca, Francesc 
Català-Roca i Pere Català i Roca. Han estat precisament els 
nets del patriarca —els cosins Andreu i Rafael Català— qui han 
unit esforços amb Raquel Castellà, coordinadora de l’exposició, 
per oferir una visió conjunta de la immensa obra dels seus 
progenitors. Tot i que tots varen mantenir la seva personalitat 
i concepció fotogràfica, el gran mèrit d’aquesta mostra és 
que tractar tant els seus trets comuns com els diferencials. 
L’exposició també remarca la importància dels arxius fotogràfics, 
sense els quals aquest patrimoni restaria ocult.

La història dels Català comença amb el patriarca de la 
família, en Pere Català i Pic, que va néixer a Valls el 1889. 
El 1892 es trasllada a Barcelona i comença a treballar com 
a grum en una entitat bancària. El destí va voler que allà 
guanyés com a premi una càmera que l’introduiria al món 
de la fotografia.

El 1915 torna a Valls i s’instal·la com a retratista en 
un estudi propi. El 1928 fa un viatge a París, on entra en 
contacte amb les avantguardes i amb múltiples tècniques de 
la fotografia publicitària que enriquiran el seu coneixement 
en el camp. L’any 1932 crea l’empresa PIC i torna a Barcelona, 
on estableix el seu estudi i estudia psicologia.

El 1936, després del cop d’estat franquista, Català i Pic 
entra en contacte amb en Jaume Miravitlles, amb qui crea el 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 
Allí hi treballaran, entre molts altres personatges, Clavé, 
Campañà i Centelles, o Mercè Rodoreda. I és en aquests 
moments quan, amb l’ajuda del seu fill Francesc, concep i 
realitza el famosíssim cartell «Aixafem el feixisme», que s’ha 
convertit en una icona de la cartelleria política.

Malgrat la seva compromesa participació en el Comissariat, 
Català i Pic decideix no marxar a l’exili i, durant dos anys, 
resta amagat i abandona la fotografia. El 1941 retorna al seu 
estudi i treballa en el terreny dels retrats i de la fotografia 
industrial. Aviat s’hi incorporaran els seus fills Pere i Àurea.

En aquesta mostra s’ha volgut tenir en especial 
consideració la tasca d’Àurea Català i Roca, que va exercir 
durant molts anys com a retocadora d’imatges, una feina 
cabdal en els estudis fotogràfics de l’època. Se’n destaca, 
també, la seva faceta de pintora, que ha quedat amagada per 
la forta projecció del seu pare i germans. Ella va col·laborar 
vigorosament en els fotomuntatges de l’empresa PIC, que va 
treballar per a marques tan conegudes com Anís del Mono, 
Cinzano, Cerebrino Mandri o Myrurgia.

L’exposició es pot visitar 
fins al 25 de setembre de 2022
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Barcelona, 29 de setembre
de 1970. Pere Català i Roca.
—
El Grup R, format per Josep Pratmarsó, 
Oriol Bohigas, Joaquim Gili, Antoni de 
Moragas, Josep M. Sostres, Josep M. Mar-
torell, José Antonio Coderch 
i Manel Valls. Barcelona, 1952 
© Francesc Català-Roca
—
La Chunga ballant. Parc Güell, Barcelona,
c.1953. Francesc Català-Roca.

Per altra banda, Francesc Català-Roca va decidir 
separar-se del negoci familiar i establir-se pel seu 
compte en un estudi. Va publicar en diferents revistes 
gràfiques i diaris com Destino, la Gaceta Ilustrada 
o La Vanguardia. El 1951 guanya el Premi Ciutat de 
Barcelona de Fotografia amb una foto de l’estació de 
França, que ja mostra el seu mestratge en el terreny 
de la llum i la composició fotogràfica. Coneix a Josep 
Artigas, Salvador Dalí i Joan Miró, de qui esdevindrà 
el fotògraf de capçalera. Francesc és un fotògraf a 
qui podríem qualificar d’urbà i les seves imatges són 
potents, però sense artificis. En això tenen un nexe 
amb les fotografies del seu pare i del seu germà 
Pere i l’exposició s’encarrega d’emfatitzar aquest fet.

Pere Català i Roca és el més jove de la saga. 
El 1946 es va incorporar a l’empresa familiar, on 
va treballar activament amb el pare i la germana. 
La col·laboració va ser tan estreta que, fins i tot, 
algunes de les fotografies que s’exhibeixen a la mostra 
esmenten com a autors dos noms. 

Pere va tenir interessos paral·lels als fotogràfics. 
Va fotografiar castells abandonats, el món del folklore 
i festes populars. Els darrers anys de la seva vida va 
realitzar diverses exposicions i el 1954 va guanyar 
el premi Ciutat de Barcelona de Fotografia, com ja 
havia fet el seu germà.

Recopilar i sintetitzar aquestes immenses 
trajectòries no és una tasca senzilla, perquè es corre 
el risc de caure en el monumentalisme expositiu. Però 
el cert és que s’ha fet una molt ben acurada selecció 
de fotografies, que es presenten en sis seccions 
diferenciades d’acord amb la seva temàtica. En cada 
una es presenten imatges de tots els fotògrafs, de 
manera que es fan patents alguns dels seus trets 
comuns.

Per altra banda, el projecte ha comptat amb la 
complicitat de Rafael Català i Dalmau, historiador, 
editor i fill de Pere Català i Roca, que s’ha encarregat 
de la publicació del catàleg de l’exposició. A banda 
de recollir totes les fotografies de l’exposició, aquest 
llibre acosta el lector a la personalitat i el context de 
la nissaga, i a la tasca de documentació i conservació 
de Pere Català i Roca.
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Podeu consultar més
informació aquí

https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/els_catala_fotografs_d_un_segle
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/els_catala_fotografs_d_un_segle
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/els_catala_fotografs_d_un_segle


El meu pare sempre em deia que a casa la iaia no es parlava 
de la postguerra. Havia estat una època massa fosca, massa 
crua. La fam i la pèrdua eren el pa de cada dia, i era necessari 
cercar una vàlvula d’escapament per evadir-se, encara que 
fos només una estoneta. Aquesta voluntat de no furgar la 
ferida, de no prendre mal, 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 ha inaugurat Imatges trobades. 
La Barcelona marítima de postguerra. El fons Joaquín Tusquets 

de Cabirol compta amb 4.317 negatius i un altre material 
que no és estrictament fotogràfic, però el museu ha fet una 
selecció de 130 fotografies. 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. Aquella etapa es va caracteritzar per 
l’estancament econòmic, i no va ser fins als anys seixanta i 
el desenvolupisme que el port va tornar a créixer. Tot i ser 
amateur, a través de la seva mirada artística ha deixat un llegat 
documental amplíssim. Dahl explica que s’hi poden observar 
moltes imatges de velers, encara que fossin embarcacions 
obsoletes. Durant els anys posteriors a la Guerra Civil es 
van haver de recuperar aquesta mena de vaixells perquè el 
combustible era massa car, i això ho podem intuir gràcies a 
la documentació gràfica. Dins la col·lecció completa, també 
s’hi poden trobar imatges de Canàries o d’Andalusia, així 
com de paisatges de la Catalunya interior.

La dictadura franquista va tallar tots els moviments 
culturals de la Segona República i va dificultar que molts 
fotògrafs poguessin continuar exercint la seva professió. 
Joaquín Tusquets, gràcies al seu estatus benestant, es va poder 
permetre un equip de primera. Amb la seva càmera Rolleiflex 
va formar part activament de l’Associació Fotogràfica de 
Catalunya, i la seva obra va ser reconeguda en diversos llocs, 
com l’Exposició Nacional Fotogràfica Marítima organitzada 
per l’MMB el 1948.

Ona Falcó

LES IMATGES TROBADES 
DE JOAQUÍN TUSQUETS
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L’exposició es pot visitar 
fins al 30 de setembre de 2022

Podeu consultar més
informació aquí

https://www.mmb.cat/exposicions/imatges-trobades-la-barcelona-maritima-de-postguerra/
https://www.mmb.cat/exposicions/imatges-trobades-la-barcelona-maritima-de-postguerra/
https://www.mmb.cat/exposicions/imatges-trobades-la-barcelona-maritima-de-postguerra/


El mar ha estat un dels elements que els fotògrafs 
sempre han perseguit, encara que no sempre hagi sigut 
fàcil de retratar. Ara, el Museu Marítim de Barcelona 
presenta una exposició de fotografia pictorialista, o 
una col·lecció inèdita de bromolis transportats de 
Joaquim Pla Janini, que gira entorn del mar. La mostra, 
que es podrà veure fins al 9 d’octubre, comprèn un 
moviment de principis del segle xx que situava la 
fotografia com un art.

«Bromolis. Fotografia pictorialista de Joaquim Pla 
Janini» és una exposició coral amb reproduccions de 
fotografies pictorialistes antigues i bromolis originals de 
Pla Janini on el mar pren el protagonisme, però també 
tot el que l’envolta. La mostra ha tingut un gran equip 
de comissariat format per María de los Santos Garcia 
Felguera, Laura Covarsí, David González i Sílvia Dahl.

El pictorialisme va ser un moviment que va beure de 
diferents gèneres artístics i literaris. També va despertar 
la vena artística a alguns fotògrafs, que van començar 
a intervenir pictòricament sobre la mateixa fotografia 
per tal de crear elements com els núvols o el fum dels 
vaixells. A més a més, es va començar a fer servir la 
tècnica dels collage per crear un efecte més realista.

El moviment va arribar a principis del segle xx 
a Catalunya, on va tenir el seu moment de màxima 
esplendor abans de la Guerra Civil, i va caure en 
decadència durant el franquisme. El pictorialisme 
va captivar fotògrafs com Joan Vilatobà, Josep Pons 
Girbau o Carme Gotarde.

El cor de l’exposició gira entorn de 34 bromolis 
inèdits de Pla Janini que el Museu Marítim va trobar de 
casualitat en el seu fons, arxivats en carpetes. Ningú, 
ni tan sols la seva família, sabia com havien arribat 
al museu. Ara, el Marítim ha volgut exposar l’obra 
juntament amb artefactes originals que utilitzava Pla 
Janini i que ha cedit la seva família. El fotògraf és un 
dels exponents del moviment pictorialista a Catalunya; 
metge de professió, va tenir un gran reconeixement 
nacional i internacional.

Pla Janini explora la tècnica del bromoli transportat, 
una tècnica pigmentària en què la fotografia busca 
assemblar-se al gravat, però que és summament 
complexa i demana un procés de dies. El museu explica 
aquesta tècnica amb un vídeo que acompanya les obres 
exposades. Els comissaris també han gravat un segon 
vídeo amb entrevistes als familiars dels fotògrafs.

Joaquim Pla Janini al seu taller © Autor desconegut atribuït a Joan Pujol, c. 1930

Laia  Sala

CAPTURANT EL MAR

L’exposició es pot visitar 
fins al 9 d’octubre de 2022
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Podeu consultar més
informació aquí

https://www.mmb.cat/exposicions/bromolis-fotografia-pictorialista-de-joaquim-pla-janini/
https://www.mmb.cat/exposicions/bromolis-fotografia-pictorialista-de-joaquim-pla-janini/
https://www.mmb.cat/exposicions/bromolis-fotografia-pictorialista-de-joaquim-pla-janini/


https://www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus/ca


Des del mes de novembre de l’any passat 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta 
a la seva seu del carrer de Comerç una 
exposició del reportatge que el fotògraf 
Esteve Luceron va fer al llarg de deu anys 
sobre la vida de la comunitat gitana que 
vivia al barri de barraques de La Perona, al 
districte de Sant Martí. Luceron ja estava 
ingressat a l’hospital en el moment de 
preparar l’exposició, però va ser a temps 
de fer la selecció del centenar de fotografies 
amb el tècnic de la institució Jordi Calafell, 
d’entre els 2.000 negatius. Malauradament, 
va morir el dia 25 d’abril a l’edat de 72 anys. 

Esteve Luceron, que mai s’ha dedicat 
professionalment a la fotografia, era als 
anys vuitanta un jove aficionat. Influït pel 
fotoperiodisme dels fotògrafs de la Farm 
Security Administration dels EEUU, com  
Walker Evans o Dorotea Lange, l’any 1980 
va decidir fotografiar la vida de la gent que malvivia al 
barri de La Perona. Anys després va treballar als tallers 
del Patronat Municipal de l’Habitatge, on feia tasques en 
matèria d’inserció social de la gent del barri.

El barri de la Perona, que en aquells anys estava habitat 
per la comunitat gitana, va desaparèixer poc abans del 
Jocs Olímpics, però les fotografies de Luceron a més de 
ser d’una gran qualitat s’han convertit en un material 
de gran valor antropològic. Van passar pràcticament 
desapercebudes fins que l’any 2010 es van exposar al 
MACBA i el 2017 l’Ajuntament de Barcelona va editar el 
llibre El Barri de la Perona. L’any 2017 Luceron va donar 
els negatius de 2.000 fotografies a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, que ara ha organitzat aquesta magnífica mostra.

L’exposició ha estat comissariada pel mateix Luceron i 
per Jordi Calafell, membre de l’AFB. Es presenten un total 
de 92 fotografies en blanc i negre, disparades des de la 
màxima proximitat i comptant amb la complicitat dels 
fotografiats que devien veure en Luceron un veritable 
col·lega davant del qual es podien mostrar sense reserves.

En primer lloc veiem imatges generals del barri 
de barraques dominades a distància pels grans blocs 

d’habitatges que el rodejaven. Després ens aproximem a 
fotografies dels carrers enfangats i les barraques que els 
voregen, encalades la majoria de blanc i cobertes amb 
teulades d’uralita.

A poc a poc ens apropem una mica més i veiem la 
vida quotidiana al carrer amb els nens com a principals 
protagonistes. La càmera de Luceron entra també a 
l’interior dels minúsculs espais d’habitatge amb els seus  
pobres equipaments domèstics.

Una altra part molt significativa de les imatges es 
concentra en els retrats de grups familiars, on la mirada 
del fotògraf dibuixa perfectament la seva personalitat 
i condició. També trobem imatges d’alguns dels tallers 
ocupacionals del barri i de les cerimònies de casaments 
d’algunes noies joves.

El conjunt té molta força i ens permet fer-nos una idea 
força aproximada del que devien ser les dures condicions 
de vida en aquell lloc i en aquells anys. Però una duresa 
que contrasta amb els posats serens i tranquils de la 
majoria dels habitants del barri amb qui Luceron va 
conviure i a qui va retratar oferint-nos així un testimoni 
avui impagable.

Josep Maria  Cort ina

LA PERONA, LA VIDA 
A LES BARRAQUES 
DE LA COMUNITAT GITANA

L’exposició es pot visitar 
fins al 22 de maig de 2022
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La Perona 13 d’abril de 1981 © Esteve Luceron
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La Perona. s/d . AFB. 
© Esteve Luceron
—
La Perona 13 d’abril de 1981
© Esteve Luceron
—
La Perona 13 d’abril de 1981
© Esteve Luceron

UN MÉS DE LA PERONA

Joana de Querol

El 25 d’abril el fotògraf Esteve Lucerón va morir 
a l’edat de setanta-dos anys. Des de la humilitat, 
la senzillesa i el respecte ens ha deixat un llegat 
fotogràfic sobre el barri de la Perona d’una gran 
riquesa per la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un 
reportatge fet al llarg de nou anys, de dues mil 
fotografies que retraten la Perona, el barri on hi 
residia la comunitat gitana a Barcelona i que va 
ser desallotjat per les obres dels Jocs Olímpics 
del 1992. 

Hem parlat amb Jordi Calafell, que ha 
cocomissariat de la mà del mateix Esteve Lucerón, 
l’exposició que podeu visitar a l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona. Jordi Calafell ens fa un retrat sobre 
la personalitat d’un home que va passar nou anys 
retratant un barri ara desaparegut, i que mai va 
arribar a tenir el reconeixement que mereixia. 
Curiosament, però, les seves imatges han estat 
sempre utilitzades a l’hora de rememorar la 
Perona. Lucerón, però, mai es va dedicar a la 
fotografia professionalment, i no va ser fins anys 
més tard que no va publicar les seves fotografies. 

Amb la seva bossa de cuir i la camisa de quadres 
va passar tant de temps a la Perona que va acabar 
fent-se amic de les persones que fotografiava i 
d’aquesta manera va aconseguir immortalitzar 
les rutines, les mirades i la sororitat del barri 
de la Perona, cosa que ni tan sols els més grans 
fotògrafs de l’època no van aconseguir.

La seva donació del fons a l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona és, segons Jordi Calafell, una acció 
política plenament conscient. Per Licerón, 
aquesta donació era la seva manera de retornar 
a Barcelona una comunitat i una cultura que, per 
ell, s’havien perdut. 

Aquí podeu veure el vídeo
de Núvol sobre l’exposició

Podeu consultar més
informació aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ggDfHsSuOkc
https://www.youtube.com/watch?v=ggDfHsSuOkc
https://www.youtube.com/watch?v=ggDfHsSuOkc
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/exposicio-arxiu-fotografic-barcelona-perona-espai-gent-esteve-luceron
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/exposicio-arxiu-fotografic-barcelona-perona-espai-gent-esteve-luceron
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/exposicio-arxiu-fotografic-barcelona-perona-espai-gent-esteve-luceron


El dol, la nit, la memòria, l’estrall del trauma que deixen 
els desapareguts, els fantasmes, la natura testimonial i 
el rastre d’una violència passada, però persistent, són 
alguns dels trets recurrents del tailandès Apichatpong 
Weerasethakul, Palma d’Or a Canes amb Uncle Boonmee 
Who Can recall His Past Lives (2010) i un dels referents 
de directors de cinema postnarratiu. L’artista s’instal·la 
al Centre d’art i fàbrica de creació Fabra i Coats:  amb 
Perifèria de la nit, una proposta que fa que els amants 
del setè art i de l’art en general cohabitin un mateix 
espai de silenci, repòs, oratòria i contemplació.

L’exposició comissariada per Joana Hurtado Matheu 
està plantejada en vertical: tres pisos ocupen la Fabra 
i Coats amb pantalles, sons ambientals, fotografies i 
textos. A través d’aquests estímuls, el visitant recorrerà 
un itinerari en un estat adormiscat i sedat. Perifèria de 
la nit és una reivindicació de la letargia on, asserenats, 
prenem consciència de nosaltres mateixos però també 
de tot el que ens envolta, sigui material o ideològic. Un 
subterfugi on Weerasethakul ens permet nedar en les 
emocions i les sensacions, així com reflexionar entorn 
de l’estètica, però també sobre qüestions existencials.

L’slow cinema de Weerasethakul té a veure amb el 
crepuscle, el ritual i la vigilància. A Perifèria de la nit la 
veritat és empírica, però també espiritual, i reverbera 
d’una forma que fa palès el punt fronterer entre el son 
i la vigília, el somni i la realitat, la vida i la mort. És en 
aquesta foscor translúcida, a més, on la nostra ment 
activa les alarmes. Perquè és en la nocturnitat on ens 

mantenim alerta i en tensió. Aquí l’espectador participa 
i ocupa un paper protagonista: no és merament un 
observador, sinó una part implicada, que jutja i esdevé 
una mena de confident de secrets i revelacions que 
palpiten enterrades en la pols del temps.

Per muntar i coordinar-se amb el cineasta, la 
comissària s’ha inspirat en el concepte de «finestra 
oberta al món» de Leon Battista Alberti o en l’òptica 
visual d’André Bazin. «Per a Weerasethakul el cinema 
és la manera més orgànica d’ensenyar una realitat en 
què coexisteixen diferents temporalitats en diferents 
formes de vida, humanes i no humanes, forces visibles 
o invisibles que la seva càmera convoca i posa en 
relació», explica Hurtado, que va tenir la idea de portar 
i adaptar l’estructura expositiva a partir de la seva 
estada a l’Institut d’Art Contemporani Villeurbanne/
Rhobe-Alpes (IAC).

La Fabra i Coats esdevé un far apagat on la 
tranquil·litat incorruptible (més típica d’un temple 
enfonsat en la frondositat de la jungla) ens permetrà 
somiar amb criteri. Se’ns exigirà una actitud catatònica: 
Perifèria de la nit ens apropa al nivell oníric i, per tant, 
a una dimensió que ens és familiarment desconeguda. 
Un trajecte a través del qual relaxarem músculs per 
gestionar emocionalment una experiència divagant: 
reveladora i caòtica; transitòria i eterna. Weerasethakul 
ve a recordar-nos que en aquest pla de transició que 
és la vida, no deixem de ser equilibristes que volen 
caure per comprovar si això que vivim és real o no.

Agus  I zquierdo

FUNAMBULISTES 
DE LA NIT

FA
BR

A 
I C

OA
TS

: C
EN

TR
E 

D’
AR

T 
I F

ÀB
RI

CA
 D

E 
CR

EA
CI

Ó

3 7

L’exposició es pot visitar 
fins al 22 de maig de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.barcelona.cat/fabraicoats/centredart/ca/content/properament-perif%C3%A8ria-de-la-nit-0
https://www.barcelona.cat/fabraicoats/centredart/ca/content/properament-perif%C3%A8ria-de-la-nit-0
https://www.barcelona.cat/fabraicoats/centredart/ca/content/properament-perif%C3%A8ria-de-la-nit-0


FRIDA 
KAHLO 
 LA VIDA D’UN MITE

Al llarg dels últims anys Frida Kahlo ha sobrepassat 
amb escreix la figura de pintora per convertir-se en un 
mite. És per això que relatar la vida d’un personatge que 
assoleix aquesta categoria és d’allò més complicat, i més 
si aquesta aproximació es vol fer des d’un punt de vista 
innovador. Frida Kahlo, la vida d’un mite és l’ambiciosa 
proposta immersiva del centre IDEAL BARCELONA. El 
centre va obrir les portes el novembre de 2019 com 
un centre d’arts digitals que experimenta amb la 
immersivitat a partir de projeccions, holografia, realitat 
augmentada i realitat virtual. Després de programar 
l’experiència immersiva de Monet i Klimt, ara ens 
proposa endinsar-nos en Frida Kahlo.

Frida Kahlo, la vida d’un mite és un recorregut 
a través de la vida de l’artista mexicana i dels 
esdeveniments que la convertiren en una icona. Sense 
utilitzar cap pintura original de Kahlo, l’experiència 
de l’IDEAL explora la seva vida a través de fotografies, 
entorns digitals, pel·lícules, objectes de col·leccionista 
i música de nova creació. El projecte, desenvolupat per 
la productora Layers of Reality amb el suport d’Artists 
Rights Foundation i de Frida Kahlo Corporation, neix 
des de les dues bandes de l’Atlàntic, comissariada 

amb una visió mexicana, però amb una producció 
de quilòmetre zero. Jordi Sellas, director de l’IDEAL, 
remarca que hi ha  trenta artistes i set estudis implicats, 
tots de Barcelona, a més de la col·laboració de trenta 
arxius i fonts documentals que no s’havien reunit 
amb anterioritat per una proposta com la de l’IDEAL. 
Tot aquest material ens permet observar l’accident 
d’autobús que va patir la pintora, la seva maternitat 
frustrada, el simbolisme del seu art i les passions i 
contradiccions d’una artista singular.

L’exposició (o experiència, millor dit) consta 
de mil metres quadrats de pantalla, projeccions a 
360º, propostes interactives i realitat virtual. Està 
estructurada en un total de sis sales, cadascuna 
dedicada a un moment concret de la vida de la pintora. 
Només entrar, ens rep un altar mexicà en honor a 
l’artista. Tot seguit, l’exposició continua amb un llarg 
passadís replet de plafons que ens expliquen la vida de 
Kahlo, una dona a qui li agradava falsejar la data del 
seu naixement (6 de juliol de 1907) per dir que havia 
arribat al món amb la Revolució Mexicana (el 1910). El 
passadís ens endinsa en la tortuosa, insòlita i fascinant 
vida de l’artista i així ho fa també cada sala de l’IDEAL.

Anna Pérez
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L’exposició es pot visitar 
fins al 12 de juny de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://idealbarcelona.com/agenda/frida-kahlo-the-life-of-an-icon/
https://idealbarcelona.com/agenda/frida-kahlo-the-life-of-an-icon/
https://idealbarcelona.com/agenda/frida-kahlo-the-life-of-an-icon/


https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/nit-i-dia-internacional-dels-museus-0


En commemoració del 35è aniversari de la mort 
de l’autor i dels 75 anys de la publicació de Si això 
és un home, el Born CCM presenta la instal·lació Io 
sono un centauro…, una exposició de cinc fotografies 
multidimensionals de Primo Levi acompanyades 
de textos curts extrets d’El sistema periòdic, una 
col·lecció de narracions breus de l’autor. La instal·lació 
fotogràfica ens ajuda a entendre la importància de la 
seva persona i alhora ens convida a reflexionar sobre 
la necessitat de l’ésser humà de deixar enrere el seu 
propi testimoni. 

Primo Levi, d’origen jueu i supervivent del camp 
d’extermini d’Auschwitz, destaca sobretot per la seva 
obra testimonial, la qual dona espai a una pluralitat de 
veus silenciades i constitueix un veritable saber sobre 
la seva postura com a testimoni. L’obra de Levi ens 
permet accedir a la manera com es construeix la figura 
del supervivent al llarg del periple d’una vida, i ens 
endinsa a les paradoxes i dificultats de la transmissió 
de l’experiència tant en el temps com a les diferents 

generacions. Així mateix, el conjunt dels seus escrits 
apropen el lector a les vivències de milers de jueus i 
configuren una forma de divulgació sobre els efectes 
devastadors de la maquinària genocida del nazisme.

En el marc de l’exposició, els dies 24, 25 i 26 de 
maig hi ha programades una sèrie de conferències i 
taules rodones. La primera de les conferències és a 
càrrec de Marco Belpoliti, la segona de Fabio Lebi, i 
la tercera de Domenico Scarpa. Entre les tres taules 
rodones trobem diferents experts com ara Fina Birulés, 
Josep Maria Esquirol, Elisabetta Ruffini, Miquel del 
Toro o Francesco Ardolino. El 7 de juny a les 18 h 
tindrà lloc una altra conferència a càrrec de Yolanda 
Pérez-Cortés, a més de la projecció del documental 
L’interrogatorio. Quel giorno con Primo Levi.

Aquest programa d’activitats del cicle es tancarà 
el dia 9 amb la conferència «Argó, un element per 
pensar la diàspora dels jueus catalans» a càrrec de 
Sílvia Planas i un concert a partir de poemes musicats 
de jueus catalans cantats per Rosa Zaragoza.

Mariona Salvadó
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L’exposició es pot visitar 
fins al 26 de juny de 2022

Primo Levi

Podeu consultar més 
informació aquí

https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/primo-levi-el-testimoni-lescriptor-el-cientific/
https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/primo-levi-el-testimoni-lescriptor-el-cientific/
https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/primo-levi-el-testimoni-lescriptor-el-cientific/


Són 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 a 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

Maria  Serra  Moncuni l l
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L’exposició es pot visitar 
fins desembre de 2022

Podeu consultar més
informació aquí

https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/invisibles-i-ocultes/
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/invisibles-i-ocultes/
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/invisibles-i-ocultes/
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/invisibles-i-ocultes/


Des 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 conviccions 
totalment errònies. Les è no són aquelles societats 
classistes i monàrquiques en què la reina té un seguici 
a les seves ordres, sigui per treballar o per mantenir-hi 
relacions sexuals. Ni són totes grogues i negres, ni són 
totes de la mateixa mida, ni funcionen de la mateixa 
manera. Al món existeixen més de 30.000 espècies 
d’abelles, i cada una té les seves característiques.

Arribo a Montjuïc, al Jardí Botànic de Barcelona, 
per descobrir a l’exposició Més que abelles què més 
ens hem perdut durant aquests anys sobre les abelles; 
uns insectes que, tot i semblar totalment insignificants 
en el nostre dia a dia, formen part d’una cadena de 
muntatge natural que si no tenim en compte ens pot 
acabar perjudicant en un efecte papallona.

La mostra s’obre destacant la importància de 
la pol·linització, una activitat que no és únicament 
necessària per a les plantes i els agents pol·linitzadors, 
com les mateixes abelles, sinó per a qualsevol mena de 
vida sobre el planeta. És remarcable que un 75% dels 
aliments que es produeixen depenen de la pol·linització 
per insectes; així, sense aquestes abelles, el futur de la 
humanitat estaria greument amenaçat. 

L’experiència de la primera sala s’extrapola a la resta 
d’espais que formen l’exposició, on 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 a després 
del 2010. S’il·lustra de manera eloqüent com l’increment 
del consum de combustibles fòssils o plaguicides és 
inversament proporcional a la preservació de la vida 
a la terra.

Les abelles, aquells insectes que tants cops hem odiat 
(si ens piquen), adorat (si són animacions entranyables) 
o patit (si són assassins mortals), són molt més que 
simples abelles: són crucials, sense elles moltes plantes 
ja haurien desaparegut, i amb elles molts aliments, i 
així un seguit de formes de vida haurien deixat d’existir. 
Però, encara que sembli un tòpic, la naturalesa és sàvia, 
i les ha deixat gaudir de la vida fins avui, i uns éssers 
no tan savis, però que s’han cregut els propietaris del 
món sencer, s’estan carregant tot aquest ecosistema. 
Per salvar les abelles, des de la mateixa exposició se’ns 
proposa de fer petits actes que poden servir, com 
mantenir un consum responsable, guarnir els balcons 
amb plantes aromàtiques o construir hotels d’abelles.

Surto de Montjuïc, del Jardí Botànic de Barcelona, 
al carrer Doctor Font i Quer, número 2, i em sento 
diferent. L’exposició m’ha servit per entendre millor 
una de les espècies més importants d’aquests Bichos 
que, desinteressadament i sense nosaltres saber-ho, 
ens fan la vida una mica millor.

Miriam Tr iay

MÉS QUE ABELLES: 
UNA VALUOSA LLIÇÓ
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Podeu consultar més 
informació aquí

https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/mes-que-abelles/
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/mes-que-abelles/
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/mes-que-abelles/


La primavera del 1985, Barcelona va poder admirar 
per primera vegada l’obra d’un dels grans pintors del 
segle xx. Em refereixo a Giorgio Morandi i a l’exposició 
que La Caixa va organitzar al seu centre cultural de 
llavors, el Palau Macaya, al passeig de Sant Joan. Es va 
tractar d’una exposició memorable per commemorar el 
vintè aniversari de la mort de l’artista (1890-1964). Ara, 
força anys després, és La Pedrera la que torna a portar 
Morandi a Barcelona, sense cap raó commemorativa. 
Morandi és considerat un dels grans artistes  europeus 
i ja està situat a l’Olimp de la pintura, fora del temps. 
No li calen commemoracions ni aniversaris. 

Recordo l’exposició del Palau Macaya. Era superba, 
tant per la quantitat com per la qualitat de l’obra 
exposada. L’exposició de La Pedrera també és 
magnífica, però potser no tant. Per exemple, hi ha 
poques obres de les anomenades metafísiques, tot i 
que són molt importants per la indagació que hi fa 
el pintor d’un espai enrarit que serà l’espai futur de 
tota l’obra posterior. També hi ha pocs paisatges. Per 
mi, els paisatges de Morandi són tan notables com les 
seves conegudes natures mortes. Però els que hi ha 
són esplèndids. En tots, la llum, com endormiscada, 
envolta les cases, els arbres i els turons. De fet, és la 
mateixa llum que envolta les arquitectures construïdes 
amb els seus paradigmàtics objectes. Amb els gerros, 
les capses, les ampolles, les teteres. Sempre els 
mateixos objectes que es repeteixen, que, organitzats 
d’una manera diferent, expressen matisos diferents 

d’una mateixa solitud i d’una mateixa tendresa. I 
tots envoltats per la mateixa llum somnolent que 
crea un món entranyable on la nostra ànima se sent 
alhora entristida i aconsolada. És la llum de Piero 
della Francesca. 

Els objectes que pinta Morandi sempre són els 
mateixos, tant, que acaben per ser-nos familiars. Els 
reconeixem de seguida. I el pintor ens arrossega a 
l’operació intel·lectual que fa amb l’organització. Com 
que els objectes ja els coneixem, la representació no 
importa. Com a tals, no tenen cap significat. El sentit 
sorgeix de la seva organització i de la llum que els 
relaciona i els embolcalla. La relació entre els objectes 
recorda Cézanne. Cézanne pintava arbres i cases i 
pomes, i Morandi pinta cases i coses: ampolles i pots 
i capsetes. Però la presència és la mateixa. És una 
presència clàssica, una presència que s’imposa en un 
més enllà de la fisicitat. Tant, que transcendeix això 
que coneixem com a realitat. Piero i Cézanne! Ja està 
tot dit. Però també hi ha, a Morandi, una altra cosa: 
l’austeritat de Giotto. 

Morandi va viure sempre solter, amb les tres 
germanes, en el pis familiar de via Fondazza, a 
Bolonya. Feia classes de gravat a l’Acadèmia de Belles 
Arts i pintava. Els estius, quan la calor bolonyesa 
es fa insuportable, anava a Grizzana, el poblet dels 
Apenins bolonyesos on la seva família estiuejava i 
que ell estimava tant. Allà pintava els seus paisatges. 
Petits formats. Verds i cases roses i cels blaus. Però la 

Narcís  Comadira 

LA LLUM 
ENDORMISCADA

Giorgio Morandi. Natura morta, 1941  
© Giorgio Morandi, VEGAP, Madrid, 2021

L’exposició es pot visitar fins 
al 22 de maig de 2022
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mateixa organització arquitectònica i la mateixa 
llum que a les natures mortes. I la mateixa 
tendresa, la mateixa tristesa i el mateix consol. 
Aquesta austeritat de la seva vida es reflecteix 
en l’austeritat de la seva pintura. Games sordes, 
blancs infinits, pinzellades que no amaguen la 
feina, que la mostren, perquè la feina és la raó 
de la seva vida, de la seva disciplina, del seu art. 
Cézanne anava al «motiu». Morandi es tancava 
al seu quartet de via Fondazza, habilitat com a 
estudi, amb un cavallet, un parell de tauletes, 
un catre, i infinitat d’objectes: els que pinta als 
seus quadres, coberts de pols, amuntegats a 
terra i a qualsevol prestatge. 

L’exposició de La Pedrera dedica un espai 
important al gravat. Morandi va ser un gran 
gravador, ja des dels inicis de la seva activitat 
plàstica. Bàsicament feia aiguaforts. Diuen que 
només va fer dues puntes seques en tota la 
seva vida. La punta seca és massa directa, es 
presta poc als matisos. En canvi, l’aiguafort pot 
expressar tota aquella presència lumínica que 
agradava al pintor. Les trames amb què teixeix 
les seves construccions, ja siguin paisatges o 
natures mortes, donen els valors de la llum i 
del color sense color i manifesten el mateix 
batec de solitud i de tendresa i de consol de 
les seves pintures. Un documental sobre com 
es fa un gravat a l’aiguafort completa l’espai. 
També, l’exposició mostra un altre documental 
sobre l’artista. Ajuda a entendre la seva persona 
i la seva vida. 

Val la pena anar a passar un parell d’hores 
a La Pedrera i deixar-se endur per la meditació 
de Morandi sobre el món i els objectes.   
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«Morandi va ser un gran 
gravador, bàsicament 
feia aiguaforts. Diuen 
que només va fer dues 
puntes seques en 
tota la seva vida. La 
punta seca és massa 
directa, es presta 
poc als matisos. En 
canvi, l’aiguafort pot 
expressar tota aquella 
presència lumínica que 
agradava al pintor»

Podeu consultar més
informació aquí
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COL·LECCIONAR 
ÉS FER HISTÒRIA

Naia Terra

No hi ha millor manera de conèixer la 
història que enfrontar-nos-hi directament. 
Anar enrere en el temps i recuperar-la, si 
més no, a través d’objectes que ens permetin 
desxifrar tant el format com el contingut de 
la política, de la cultura, de la vida. És per 
això que l’itinerari que presenta el Museu 
Frederic Marès (i que conclou aquest 22 de 
maig) no hauria de passar desapercebut.

Sota el títol L’objecte polític i el 
col·leccionisme. La Revolució Liberal (1808-
1843), al museu s’hi amaguen veritables 
joies del Gabinet del col·leccionista, que 
engloben des d’objectes associats a formes 
de consum de les elits de finals del segle 
divuit, a d’altres destinats a la politització 
d’armes, i fins a aquells relacionats amb 
el consum de tabac, la pràctica del joc, o 
formes de pedagogia eclesiàstica. 

L’itinerari consta de quatre àmbits 
temàtics que seccionen la primera meitat del 
segle dinou a Catalunya, ordenant-la en un 
primer espai de cultura liberal transnacional, 
seguit per un recorregut entre el liberalisme 
de la monarquia espanyola, una mostra 
dels fets de les guerres civils i, finalment, 
un àmbit temàtic dedicat exclusivament a 
Baldomero Espartero (1793-1879), el militar 
que va irrompre a la política per defensar 
els principis del liberalisme.

El que està clar és que la col·lecció està 
constituïda per veritables tresors, records i 
memòries que, considero, tothom hauria de 
veure, conèixer. Perquè, en el fons, la història 
som nosaltres, i tots els detalls compten, i 
ens fan més nostres.

L’itinerari es pot visitar 
fins al 22 de maig de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/exposicions-actuals/morandi-ressonancia-infinita
https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/exposicions-actuals/morandi-ressonancia-infinita
https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/exposicions-actuals/morandi-ressonancia-infinita
https://www.barcelona.cat/museufredericmares/ca/content/lobjecte-pol%C3%ADtic-i-el-col·leccionisme-0
https://www.barcelona.cat/museufredericmares/ca/content/lobjecte-pol%C3%ADtic-i-el-col·leccionisme-0
https://www.barcelona.cat/museufredericmares/ca/content/lobjecte-pol%C3%ADtic-i-el-col·leccionisme-0


Cada vegada són menys els que s’atreveixen a reduir el 
videojoc com a simple producte d’entreteniment i com a 
font de tots els mals. Violència, addicció i depressió són 
termes injustament atribuïts a aquest món, i això s’està 
començant a superar. Però una cosa és acceptar el videojoc 
com a eina sociològica i com a presència cultural que ha 
vingut per quedar-se i una altra molt diferent és assumir 
i apreciar el seu valor artístic, econòmic i pedagògic. Per 
sort, els impulsors de Nova Pantalla. El videojoc a Catalunya, 
han dedicat temps i esforços a explicar-nos-ho. Visitem 
aquesta exposició, que farà que el Palau Robert esdevingui, 
fins al 4 de setembre, un nivell fàcil de superar, però no 
per això menys enriquidor i dinàmic.

Marc Angrill, Joan B. Galí i Albert García López, els 
comissaris de la mostra, m’expliquen que el seu objectiu 
no era només el d’exposar l’estat del videojoc a Catalunya, 
que també, sinó el d’oferir un trajecte que motivi i interessi 
a un públic de forma transversal. En altres paraules, Nova 
Pantalla. El videojoc a Catalunya entusiasmarà als fanàtics 
i gamers, però també cridarà l’atenció i satisfarà aquells 
usuaris que poc o res tinguin a veure amb el videojoc. I 
aquesta és una de les claus de la proposta: es tracta d’una 
radiografia enriquidora, ben elaborada i sintetitzada i, 
alhora, agrupa i concentra la comunitat de videojugadors 
que hi ha al seu voltant.

A través de les sales o (seguint la metàfora) nivells, 
l’usuari podrà conèixer els diferents actors que treballen 
en el sector en una sala que explicita com la indústria del 
gaming s’articula a partir de múltiples veus creatives. Són 
perfils especialitzats que cada dia es dediquen a generar 
i crear títols: programadors, artistes visuals, guionistes 
o dissenyadors. En l’exposició destaca particularment 
una espectacular cambra de miralls amb un vídeo. Es 
tracta d’un oasi situat a mig recorregut: una experiència 

immersiva que ens convidarà a endinsar-nos en un univers 
interactiu, viu i real, fent pales l’avançament tècnic i artístic 
de les noves generacions de videojocs.

Nova Pantalla. El videojoc a Catalunya també posa en 
relleu la situació i el context de la indústria: a Catalunya hi 
ha 187 estudis de videojocs, i un total de 3.381 professionals. 
Aquestes xifres es tradueixen en un ecosistema ric i variat 
on conviuen estudis independents petits i mitjans amb 
grans companyies multinacionals, que tenen seu a casa 
nostra. Són les que coneixem com a Triple A, i la mostra 
també ens fa cinc cèntims d’aquestes desenvolupadores 
titàniques, amb presència a Catalunya.

A més, la mostra dedica una secció a entendre per 
quins motius Barcelona ha esdevingut un referent i una 
capital del joc de mòbil, situant-se en la mateixa divisió de 
ciutats com ara Londres, Berlín, París o Hèlsinki. També 
s’indica, amb dades i infografia, com l’ús del català s’ha 
incrementat en els últims anys, i com un 55% dels videojocs 
desenvolupats a Catalunya incorporen la nostra llengua.

L’exposició aconsegueix amb èxit la seva finalitat: 
il·lumina i ens permet fer-nos a la idea de tota la creació 
i feina que hi ha darrere del videojoc i la indústria, així 
com ha aconseguit augmentar exponencialment els 
públics. El perquè ha aconseguit agrupar, al seu voltant, 
generacions de youtubers i streamers que dediquen la 
seva vida a documentar i analitzar i, és clar, jugar. I és 
que al capdavall, jugar implica socialitzar, interactuar, 
cooperar i comunicar-se. Nova Pantalla ajuda a entendre 
el bon estat de salut de la comunitat gamer. Un estat de 
salut que va a més.

Durant el temps de vida de la mostra, es programaran 
activitats paral·leles i iniciatives relacionades amb l’univers 
del videojoc que enriquiran la proposta i que s’aniran 
avançant pròximament.

Agus  I zquierdo

CATALUNYA 
ÉS UN VIDEOJOC
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L’exposició es pot visitar 
fins al 4 de setembre de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala3/2022/nova-pantalla/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala3/2022/nova-pantalla/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala3/2022/nova-pantalla/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala3/2022/nova-pantalla/


Què s’amaga sota el mar? Quants vaixells s’han enfonsat 
a les costes catalanes? En aigües mediterrànies i sobretot 
a les costes del nostre país, hi trobem una fascinant 
història submergida que ens connecta a vides passades 
a través dels objectes i vaixells que s’han trobat sota 
l’aigua. Ara, el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
presenta Naufragis. Història submergida que reivindica la 
feina del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya 
(CASC) i convida a la descoberta subaquàtica i la riquesa 
del patrimoni arqueològic. La mostra es podrà veure 
fins al juliol del 2023 i està comissariada per Rut Geli, 
Xavier Nieto i Gustau Vivar.

A Catalunya el 95% dels jaciments han sigut espoliats, 
de manera total o parcial.  Gent que s’ha endut àmfores 
per decorar el menjador de casa seva i fins i tot objectes 
que ha subhastat l’administració, ja que eren objectes 
que no pertanyien a ningú. Tot plegat ha provocat 
una pèrdua d’aquests tresors i fins no fa gaire no s’hi 
ha posat remei. Des del 1985, la llei ja protegeix els 
jaciments subaquàtics i persegueix tots aquells que 
vulguin endur-se’l per ús privat.

El pioner en aquesta pràctica d’immersió 
arqueològica subaquàtica va ser Romuald Alfaràs que 
l’any 1894 va fer una immersió a cala Cativa (Port de la 
Selva) per recuperar un carregament d’àmfores vinàries 
romanes. En va extreure una seixantena, on una petita 
part es poden veure a l’inici de l’exposició, però va 
ser obligat a subhastar-les. Un fet que va paralitzar 
l’activitat d’Alfaràs, que va veure la necessitat de protegir 
el patrimoni.

En el segon àmbit de la mostra trobarem tots els 
objectes que envolten la cultura marinera. Cal destacar 
les peces inèdites amb materials de naturalesa orgànica 
com el suro, el cuir o la fusta. El medi aquàtic té 
l’excepcionalitat que permet la conservació de la matèria 
orgànica, ja que els microorganismes que podreixen la 
matèria no hi poden viure. Entre les peces més curioses 
trobarem una ampolla, amb tap de suro i contingut 
inclòs, de vi de Fondillon amb origen d’Alacant o un 
caragol marí que servia com a botzina del segle i dC.

L’àmbit més espectacular de l’exposició ens presenta 
tres grans escenografies de les excavacions més 
destacades del CASC: el Culip IV, el Delbre I i L’illes 
Formigues II. Totes tres ens mostren els materials 
originals que s’hi van trobar i uns audiovisuals ens 
expliquen com va ser l’excavació arqueològica. 
En destaca L’illes Formigues II, un projecte actual, 
reconegut per bones pràctiques per la UNESCO i el 
primer jaciment excavat a Catalunya amb tanta fondària 
amb metodologia científica. Es troba a 47 metres de 
profunditat i correspon a un naufragi del segle i aC 
amb un estat de conservació excepcional.

A la mostra també hi podrem veure la carta 
arqueològica subaquàtica de Catalunya, on hi ha 855 
jaciments subaquàtics i aborda la problemàtica de 
l’espoli, recordant la importància de la preservació 
d’aquesta riquesa patrimonial. Cada dissabte es podrà 
seguir una visita guiada inclosa amb el preu de l’entrada 
i el darrer dissabte de cada mes s’oferirà una masterclass 
amb especialistes.

Laia  Sala

L’exposició es pot visitar 
fins al 30 de juliol de 2023
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TOTES LES HISTÒRIES 
QUE AMAGUEN ELS 
TRESORS DEL MAR

Podeu consultar més 
informació aquí

http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/NAUFRAGIS-historia-submergida
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/NAUFRAGIS-historia-submergida
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Exposicions-actuals/NAUFRAGIS-historia-submergida


Fecunditat, gestació i creació són conceptes que ens 
parlen de l’origen, i és segurament per això que ens 
generen tanta fascinació. De fet, no són temes que ens 
siguin forans, ben al contrari, els intents d’escenificar-
los han estat múltiples des del primer moment de la 
història de l’art. Les Venus prehistòriques, les Afrodites 
gregues o les Verges cristianes en són bons exemples, 
patrons que s’han repetit fins a la sacietat. Però, més enllà 
del gaudir plàstic que la seva contemplació pot causar, 
allò que realment les fa atractives és l’escenificació de 
l’esdeveniment vital més enigmàtic: l’inici del tot. Perquè, 
si bé al principi ja hi havia el Verb, i aquest amb Déu, 
cal començar a acceptar definitivament que la lògica 
creadora ha estat, és i serà femenina. 

Avui, el Museu Nacional d’Art de Catalunya fa un acte 
de justícia i ens presenta una nova exposició que explora 
precisament aquesta fecunditat a través de l’experiència 

de la creació amb ulls de dona. Maternasis, nom amb què 
s’ha batejat la mostra, pren el títol del llibre publicat el 
1962, reeditat ara per l’Editorial Kairós, de l’artista Núria 
Pompeia. Obra excepcional que representa mitjançant 
il·lustracions les etapes que viu la dona durant l’embaràs. 
L’exposició, comissariada per Alex Mitrani, no només 
ens ensenya l’obra de Pompeia, sinó que també presenta 
la feina d’altres artistes com Mari Chordà, Roser Bru i 
Parvine Curie, que també tracten el tema.

De fet, aquest projecte forma part d’un desig més 
ambiciós per part de l’equip artístic del MNAC. En aquest 
sentit, «la incorporació de dones artistes a la col·lecció 
d’Art de Postguerra i Segona Avantguarda és una prioritat 
pel museu», apunta Pepe Serra, director del MNAC. És a 
dir, aquesta exposició esdevé un pas més en la revisió 
del relat de la postguerra en termes artístics a casa 
nostra, que vol introduir dones artistes fins ara excloses 

Berta  Galofré

CREACIÓ I FECUNDITAT 
AMB ULLS DE DONA 
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Parvine Curie, Mère, cap a 1959



de la tradició. 
«El relat de 
les dones no 
és parcial i 
ha de quedar 
integrat amb 
la resta d’obres 

que fins ara havíem acceptat com a canòniques», aclareix 
Serra. Així, amb l’adquisició de les creacions de Pompeia, 
Bru, Chordà i Curie s’amplia la col·lecció, de manera 
que un cop l’exhibició temporal hagi acabat, a partir 
de la tardor s’integraran orgànicament a la col·lecció 
permanent. 

Maternasis és una exposició que afina la mirada de 
l’espectador gràcies a la sensibilitat que aporten les 
artistes.  La temàtica, tot i no ser innovadora, es presenta 
d’una forma absolutament nova, trencadora i crítica. «És 
necessari que les dones puguin apropiar-se de les seves 
experiències, de la seva realitat, i que en puguin parlar 
des del seu prisma», explica el comissari, i afegeix que 
«és reveladora la recepció que tenen aquestes obres en 
el públic: les dones acostumen a aturar-se i admirar-
les; en canvi, els homes passen de llarg, com si no els 
concernís». Observació que demostra la gravetat de la 
situació i el valor de la seva existència. 

Les il·lustracions que omplen bona part dels murs de 
la sala són les de Núria Pompeia, pionera en la il·lustració 
humorística feminista. Els dibuixos de traç simple i 
elemental representen escenes quotidianes del procés 
d’embaràs que alhora denuncien les violències exercides 
sobre la dona. «Sembla una sala de tortura medieval», 
apunta Mitrani en relació amb la fórmula habitual que 
esdevé la visita ginecològica, i que Pompeia pinta. 
Dibuixos d’una sensibilitat gegantina on la intimitat i la 
crítica social s’interrelacionen de manera plena. 

Mujer con sus partes (1968) és la pintura escollida 
de Roser Bru, catalana exiliada amb llarg recorregut i 
estima dins l’art xilè del segle xx, que plasma des d’una 
frontalitat i voluptuositat totèmica el cos nu femení. 
Una creació que cronològicament es correspon amb 

l’auge de les reivindicacions feministes i que, per tant, 
l’expressió plàstica que Bru mostra es vincula als reclams 
del moment. 

La proposta abstracta amb cert regust propi del 
Pop-art de Mari Chordà, també figura destacada del 
moviment feminista, amb Autoretrat embarassada esdevé 
un dels altres puntals de l’exposició. Un conjunt de tres 
pintures que evoquen el misteri de la gestació i el seu 
valor creador amb una iconografia trencadora i avançada 
al seu temps. 

També ressalta la presència de les escultures de 
Parvice Curie, que van ser realitzades durant els anys 
50, període en què va establir-se a Catalunya sota el nom 
artístic d’Arlette Martí. Un moment artísticament fèrtil 
que va coincidir amb el naixement del seu fill. Creacions 
de caràcter primitivista en què la dona es representa com 
un tòtem on l’infant que gesta es confon amb l’infant 
que creix dins seu. 

Finalment, l’exposició dialoga amb la pintura del 
segle xvi Mare de Déu de la Bona Esperança del Cercle 
d’Osona. Una iniciativa que esdevé marca del MNAC i que 
confronta obres contemporànies amb d’altres de períodes 
més antics; en aquest cas s’ha escollit una pintura del 
fons del Renaixement i Barroc del museu. L’extraordinari 
d’aquesta tria rau en la seva particularitat iconogràfica 
que, si bé aparentment és força tradicional, tanmateix, 
mostra l’embaràs de la Verge de manera excepcional, ja 
que posa de manifest la corporeïtat encara embrionària 
de Jesús enmig d’un disc solar situat al ventre de la mare.

En definitiva, Maternasis es converteix en una proposta 
que vol posar al centre la dimensió femenina, física i vital 
de l’embaràs, una mirada que tradicionalment ha negat 
la seva corporeïtat, atenyent-se només al fenomen místic 
de la creació, vist des d’una perspectiva masculina. Una 
exposició que vol retornar una temàtica que té nom de 
dona, però de la qual històricament se l’ha desposseïda. El 
MNAC ha programat una sèrie d’activitats que tractaran 
la qüestió de la maternitat, així com diàlegs i conferències 
que parlaran de les artistes protagonistes de l’exposició. 
Per a més informació, aquí. 

Roser Bru, Mujer con sus partes, 1968
—
Mari Chordà, Autoretrat embarassada, 1966-1967

L’exposició es pot visitar 
fins al 25 de setembre de 2022
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Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.museunacional.cat/ca/maternasis
https://www.museunacional.cat/ca/maternasis
https://www.museunacional.cat/ca/maternasis
https://www.museunacional.cat/ca/maternasis


BAGDAD, «UN LLOC MODERN» (1958-1978)
Latif Al-Ani

A l’Iraq, després de la independència dels imperis otomà i britànic, 
el fotògraf Latif Al-Ani va retratar un país i una societat que ara ja no 
existeix a causa de les guerres civils, les invasions i el terrorisme actual.

Es tractava d’imatges d’una ciutat, una cultura i una societat que 
documenten la ndustrialització del país amb una mirada desvinculada de 
la realitat i la misèria que assetjava la ciutat, tot buscant una imatge que 
coincidís amb els somnis i les aspiracions d’una societat que accedia a 
la independència després de segles de dominació. Tot i això, no va obviar 
el caràcter tradicional de la societat, i la ironia del turisme incipient.

        Es pot visitar fins al 10 de juliol de 2022
 

A LES ENTRANYES DE LA BÈSTIA 
Ángela Bonadies & Juan José Olavarría

El 2010, Ángela Bonadies i Juan José Olavarría inicien el projecte titulat 
La Torre de David. Aquest work in progress pren com a eix l’ocupació, 
per part de diverses famílies i individus sense habitatge, del Centro 
Financiero Confinanzas, un gratacels de 45 pisos i 195 metres d’alçada 
que era la tercera construcció més alta de Caracas. Bonadies i Olavarría 
van accedir a l’interior de la torre i van documentar els espais domèstics 
i la nova morfologia arquitectònica, a més de mantenir converses amb 
els seus habitants. 

Concebuda com una novel·la gràfica, A les entranyes de la bèstia 
s’afegeix als nombrosos treballs desenvolupats sota l’epígraf La Torre 
de David, els quals van adoptar diferents formats segons les seves 
successives visualitzacions públiques. 

        Es pot visitar fins al 5 de juny de 2022

Turistes nord-americans davant les ruïnes del Taq Kasra a 
l’antiga Ctesifont (Salman Pak, nord de l’Iraq), 1964. Col·lecció 

Latif Al-Ani, cortesia Arab Image Foundation, Beirut

© Ángela Bonadies & Juan José Olavarría
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IMATGES BUIDES 

Oriol Vilapuig

El comissari Valentin Roma defineix les imatges en l’obra d’Oriol 
Vilapuig com una mena de poesi: un detonant que produeix sentit i 
convida a considerar no només la posició de l’artista, sinó també els 
posicionaments dels qui s’hi aproximen. 

L’exposició es desplega a partir de vuit fils argumentals teixits entre si. 
De la mateixa manera, els mitjans a través dels quals s’estén aquesta 
simfonia són múltiples i simultanis: paraules convertides en imatge, 
dibuixos i gravats que salten a una tercera dimensió, fotos i coreografies, 
estudis corporals que desocupen l’espai, tapissos i mapes que acullen 
la guixada, retrats de les cavitats humanes o sons que provoquen 
estremiments.

        Es pot visitar fins al 2 d’octubre de 2022
«Taedium vitae» (2020). Llapis de color,  

aiguada i fotocòpies sobre paper, 152 x 200 cm
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MARGUERITE DURAS

Marguerite Duras és una de les escriptores i cineastes 
europees més influents de la segona meitat del segle xx. 
Amb cinquanta-sis llibres, dinou pel·lícules i una desena 
de guions cinematogràfics, així com una vasta producció 
en el camp televisiu, escassament coneguda, Duras 
manté el seu estatus d’autora de culte, si bé al mateix 
temps, sobretot a França, continua sent una veritable 
icona popular.

Comissariada per Valentin Roma, l’exposició s’articula 
al voltant de nou eixos temàtics. Cadascun d’ells es vincula 
amb films que mostren l’experimentació audiovisual que 
Marguerite Duras va portar a terme, les seves maneres 
d’afegir nous lligams semàntics entre imatge i text.

        Es pot visitar fins al 2 d’octubre de 2022

Carme Sansa i Jordi Dauder representant «L’amant anglesa» 
al Mercat de les Flors l’any 1996 © Josep Ros Ribas. MAE. 

Institut del Teatre

Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5779/miro-el-llegat-mes-intim
https://www.museunacional.cat/ca/maternasis
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca


https://www.mmb.cat


L’any 2019, la Xarxa de Museus Locals de la Diputació 
de Barcelona va engegar un projecte col·laboratiu i en 
línia per reivindicar les dones de les seves col·leccions. 
Quatre anys després, la Galeria Virtual de Dones continua 
creixent i enguany ha sumat una trentena de noves 
entrades arribant gairebé a un centenar de perfils. 

En aquest espai virtual no només hi trobem dones 
creadores i artistes sinó també un seguit de dones 
que van quedar relegades a un paper més domèstic. 
Treballadores del camp i de les fàbriques, o d’altres oficis 
tradicionalment reservats a les dones, que a través de 
la seva quotidianitat també contribuïren a construir la 
història. Els museus locals ajuden a preservar la memòria 
dels pobles, viles i ciutats als quals pertanyen. És per això 
que molts han escollit dones destacades dels respectius 
àmbits locals per participar en aquest projecte, inscrivint-
hi figures que van sobresortir pel seu compromís social 

o per la seva lluita personal en la consecució de drets.
Així, doncs, el Museu de Badalona recupera la figura 

de Maria Niubó Prats, l’artista que el 1957 va ser una 
de les fundadores de REM, un grup artístic innovador 
que va introduir l’art abstracte a la ciutat. Aquesta 
creadora inquieta, que ens va deixar el 2017, també 
va ser pedagoga de l’art i una de les primeres artistes 
digitals de Catalunya. També s’hi exposa una escultura 
de ceràmica de Montserrat Sastre —referent indiscutible 
de l’escultura geomètrica a casa nostra—  feta el 1983 a 
proposta del Museu de l’Hospitalet de Llobregat. 

Per la seva banda, el Museu del Prat reivindica les 
dones del camp i recorda a les treballadores de la fàbrica 
de La Seda, amb imatges que daten del 1928, i el Museu 
Arxiu Tomàs Balvery de Cardedeu rescata de l’oblit a 
Matilde Roger Canals, empresària amb un paper clau en 
l’èxit de la Granja Viader del carrer Xuclà de Barcelona.

Jaume Forés  Jul iana
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Les germanes Francesca i Carme Olivet,  
les mestres rosses de Santa Coloma de Gramenet 
© Arxiu d’imatges Museu Torre Balldovina

DONES 
LOCALS, 
MEMÒRIES 
UNIVERSALS

https://bit.ly/GaleriaDonesXML


Com cada 18 de maig des de fa més de 40 
anys, els museus adherits a la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputació de Barcelona 
(XML), (68 museus i equipaments culturals 
de 53 municipis de la demarcació), 
s’uneixen a la celebració del Dia 
Internacional dels Museus, que enguany 
arriba precedida de la Nit dels Museus, 
que té lloc aquest dissabte 14 de maig.

Seguint la crida del Consell Internacional 
dels Museus (ICOM) amb el lema «El 
poder dels museus», la XML vol posar 
en valor el paper que tenen els museus 
locals per transformar el seu entorn i les 
seves comunitats. L’ICOM destaca que el 
poder dels museus rau en tres punts clau: 
el poder per arribar a la sostenibilitat, 
a través de l’economia social i la difusió 

científica; el poder de la innovació en la 
digitalització i l’accessibilitat; i el poder de 
construir comunitat a través de l’educació.

Enguany la Nit dels Museus recupera 
la força d’abans de la pandèmia, i amb 
una agenda d’activitats extraordinàries 
per a tots els públics que s’allarga fins 
al 22 de maig. Vet aquí una mostra 
de les activitats programades.

A Arenys de Mar per a la Nit dels Museus 
obren les portes el Museu Marès de la Punta i el 
Museu Mollfulleda de Mineralogia (de 21 a 23 h) 
amb les exposicions «El futur ja és aquí! la nova 
societat dels metalls» amb minerals fluorescents i 
les noves propostes del Museu Marès de la Punta on 
les puntes contemporànies prenen protagonisme.

ELS MUSEUS CELEBREN 
LA SEVA FESTA GRAN

5 3
Podeu consultar més informació 
de La Nit dels Museus als Museus Locals aquí
—
Podeu consultar més informació  del Dia Internacional 
dels Museus als Museus Locals aquí
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https://www.diba.cat/web/opc/default_xml
https://www.diba.cat/web/opc/default_xml
https://www.diba.cat/web/opc/default_xml
https://icom.museum/es/nuestras-acciones/eventos/dia-internacional-de-los-museos/
https://icom.museum/es/nuestras-acciones/eventos/dia-internacional-de-los-museos/
https://museuslocals.diba.cat/cercador/agenda/?form%5Bparaulaclau%5D=&form%5BrangDates%5D=&form%5BdelRang%5D=&form%5BalRang%5D=&form%5BtematiquesAgenda%5D%5B%5D=2469860&form%5Bcerca%5D=&form%5Bordre%5D=&form%5Bagenda%5D=
https://museuslocals.diba.cat/cercador/agenda/?form%5Bparaulaclau%5D=&form%5BrangDates%5D=&form%5BdelRang%5D=&form%5BalRang%5D=&form%5BtematiquesAgenda%5D%5B%5D=2469860&form%5Bcerca%5D=&form%5Bordre%5D=&form%5Bagenda%5D=
https://museuslocals.diba.cat/cercador/agenda/?form%5Bparaulaclau%5D=&form%5BrangDates%5D=&form%5BdelRang%5D=&form%5BalRang%5D=&form%5BtematiquesAgenda%5D%5B%5D=2469860&form%5Bcerca%5D=&form%5Bordre%5D=&form%5Bagenda%5D=
http://bit.ly/DIM22XML
http://bit.ly/DIM22XML


El Museu de Badalona se suma a la 
celebració de la Nit dels Museus oferint entrada 
gratuïta a l’espai Termes-Decumanus (a l’edifici 
del Museu), la Casa dels Dofins i la Casa de 
l’Heura, inaugurada recentment (de 19 h a 1 
de la matinada). I pel 18 de maig programa la 
conferència «Els mosaics de Baetulo» (19 h) sobre 
els paviments decorats trobats a les excavacions.

El Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu per la Nit dels Museus mostrarà les 
recentment re-organitzades sales de reserva del 
museu on es guarden la majoria d’objectes del 
seu fons. Per a dimecres 18 de maig es programen 
portes obertes al museu i la visita guiada gratuïta 
(12 i 18 h).

El Museus de Sitges al Cau Ferrat i al 
Palau de Maricel programen per a la Nit dels 
Museus una jornada de portes obertes que inclou 
pel matí un taller familiar dedicat a Rusiñol i el 
seu teatre, i al vespre una performance inspirada 
en «La tempesta» de William Shakespeare 
interpretada pels alumnes de l’Institute of the 
Arts Barcelona. L’endemà diumenge 15 de maig, 
la Coral Sitges Canta ofereix un concert al Racó 
de la Calma (12 h).

A Vilanova i la Geltrú el Museu Romàntic 
Can Papiol ofereix portes obertes amb visites 

guiades gratuïtes durant el cap de setmana, 
mentre que la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
actualment tancat per manteniment, obre les 
portes de la seva sala de reserves, només per 
inscripció. 

El Museu Palau Mercader de Cornellà ens 
convida a visitar la Torre Miranda per la Nit dels 
Museus i el Castell de Cornellà on es programa 
un concert de música medieval. Diumenge 22 
de maig ofereix una jornada de portes obertes 
teatralitzada per reviure escenes que podrien 
haver passat ara fa 100 anys a les seves estances. 

El Museu del Càntir d’Argentona per la 
Nit dels Museus inaugura la vitrina de noves 
adquisicions de 2022 i farà la presentació del 
càntir de gall ucraïnès, símbol de la resistència 
d’Ucraïna amb l’assistència de refugiats 
ucraïnesos d’Argentona. Per a dimecres 18 ofereix 
una jornada de portes obertes on es podrà visitar 
l’exposició permanent del museu, l’Espai Picasso 
i l’exposició temporal «Amor Estadella. Fluid 
Infinit».

El Museu d’Art de Cerdanyola ofereix 
accés gratuït per la Nit dels Museus i programa 
la IX Mostra de Curtmetratges de Cerdanyola, 
dedicada a la producció audiovisual de joves 
creadors del municipi. L’endemà diumenge 15 5 4
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de maig programa la visita guiada «Cerdanyola, 
Del Modernisme a l’Art Déco» (12 h) inclosa en 
el preu de l’entrada. 

Al Museu de l’Hospitalet la llum tindrà 
especial rellevància per la Nit dels Museus a 
les seves seus de Casa Espanya, L’Harmonia i 
Can Riera que acolliran projeccions gegants, 
animació al carrer amb xanquers lluminosos, 
una instal·lació amb paraigües de llum i un taller 
per a tots els públics on s’escriuran paraules en 
caixes amb efectes lumínics. També s’ofereix la 
visita guiada a l’exposició «Cinquanta objectes 
per a cinquanta anys» a càrrec de Teresa Moreno, 
comissària de la mostra. 

El Museu Municipal Joan Abelló de Mollet 
del Vallès celebra la Nit dels Museus amb una 
jornada de portes obertes a les sales del museu i 
a la Casa del Pintor, més un joc de pistes familiar 
i una vetllada de música i dansa a les sales del 
museu a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal 
de Música de Mollet. L’endemà diumenge ofereix 
una visita comentada a l’exposició «Música 
de cámara de Manuel Outumuro» i un taller 
familiar al vestíbul del museu sobre la figura 
de Joan Abelló. I per a dimecres 18 de maig es 
programa una visita guiada a través dels sentits 
per descobrir d’una manera diferent la seva 
col·lecció permanent (19 h).

El Museu del Ter a Manlleu programa per a 
diumenge 22 de maig la visita teatralitzada «L’esperit 
del Ter» (11 h) en què es pot veure el procés de 
transformació del cotó en fil, com funcionava la 
Turbina Fontaine amb la força de l’aigua i conèixer 
com es vivia al municipi a principis de segle xx.

El Museu Arqueològic de l’Esquerda de 
Roda de Ter presenta a la Nit dels Museus una 
visita nocturna teatralitzada i el concert d’El 
petit de Cal Eril dins la programació del festival 
Encanta. L’endemà diumenge convida els visitants 
a participar del joc immersiu «Viu la Catalunya 
Carolíngia» per descobrir com es vivia fa 1200 anys.

El Museu d’Art de Sabadell ofereix 
entrada gratuïta a les exposicions permanents 
i temporals, així com el recital de poesia 
«Dones compositores» amb l’Aula de cant del 
Conservatori de Sabadell. Per la seva part, el 
Museu d’Història de Sabadell programa per a 
diumenge 15 de maig una demostració de forja 
històrica amb rèpliques i mitjans medievals 
(12 h) i dimecres 18 de maig presentarà dues 
peces del segle XIV trobades al jaciment de 
la Via Massagué i oferirà la visita de la sala 
medieval amb l’exposició permanent «Sabadello, 
el naixement d’una vila».

El Museu Torre Balldovina de Santa 
Coloma de Gramenet programa per la Nit 
dels Museus una visita guiada teatralitzada per 
tota la casa amb el senyor Ferran de Sagarra, 
l’amo de fa 150 anys, que recordarà les seves 
estades estiuenques a la torre i pel poblat ibèric 
Puig Castellar, situat en uns terrenys de la seva 
propietat. També es representarà l’espectacle 
«Comèdies d’estiueig» amb alumnes de l’Institut 
del Teatre al voltant de l’exposició «Estiueig de 
proximitat» que acull el museu i el taller familiar 
«Com sona l’Estiu» sobre el paisatge sonor que 
evoca l’exposició.

El Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou organitza per al 15 de maig al matí el 
joc de pistes «El Masnou, terra de mar» (11 h) 
i diumenge 22 maig l’itinerari «Les dones del 
tèxtil al Masnou» (11 h) pel llegat d’algunes de les 
fàbriques que omplien el paisatge del municipi.
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Celebrem el
Dia Internacional 
dels Museus
2022 

Del 12 al 22  
de maig
Deu dies  
plens d’activitats  
al Museu

vinseum.cat

Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya 

La galeria ens descobreix noms com la 
fotògrafa Rosalina Camps o l’escultora Gertrudis 
Galí, a més d’aprofundir en personalitats més 
conegudes com la il·lustradora Lola Anglada, 
l’escriptora Maria Mercè Marçal o la muntadora 
i realitzadora audiovisual Elena Jaumandreu, 
considerada per Orson Welles com «la millor 
muntadora del món». 

Activistes i lluitadores feministes destacades, 
com l’escriptora i pedagoga Francesca 
Bonnemaison o la sindicalista cornellanenca 
Isabel Aunión Morro, coneguda com La Negra, 
també són presents a la galeria gràcies a les 
col·leccions del Museu d’Arenys de Mar i del 
Museu Palau Mercader. I, com no podia ser 
de cap altra manera, les mestres i docents 
que tant han col·laborat en la lluita per la 
igualtat i l’eixamplament de mirades de les 
noves generacions també hi són: el Museu Torre 
Balldovina de Santa Coloma de Gramenet ha 
afegit a la galeria la història de les mestres rosses, 
Carme i Francesca Olivet, que entre 1920 i 1960 
van dirigir una escola per a noies a la ciutat.

En definitiva, la Galeria Virtual de Dones 
ofereix un recorregut lliure, transversal i 
heterogeni, a través d’èpoques, temàtiques i 
estils diversos, però sempre articulat al voltant 
de dones que mereixen ser recordades tot 
reivindicant el seu paper en la història.

Descans. Lola Anglada i Sarriera. 
Museu de Maricel, Sitges 
© Patrimoni cultural Diba

Podeu consultar més 
informació aquí
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Claudi Lorenzale 
Sugrañes, Estudi 
de dues mans 
sostenint unes brides, 
c. 1850-1870. 
Adquisició, 1918 
© Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, 
Barcelona, 2022

Ara mateix tens, entre les mans, una revista de paper. 
Un objecte que has comprat o t’han regalat, que has 
obert, has fullejat i potser has llegit. Si fas una mica 
així amb el dit en notaràs el tacte i hi deixaràs una 
petita part de tu. Ara podries fer moltes coses amb 
aquesta revista: la podries estripar, subratllar, plegar, 
llençar, acariciar; la podries continuar llegint. El que 
decideixis fer estarà lligat amb les teves mans, amb 
una manera de relacionar-te amb el món.

Alexandra Laudo, comissària de l’exposició «Història 
de les mans», crea un relat poètic a través d’una selecció 
de vint-i-cinc obres de tots els temps articulades 
a través de nou àmbits temàtics. Organitzada pel 
Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i els municipis que l’acullen, és un projecte 
que ens parla del contacte entre persones, que és la 
història de la societat. L’exposició es pot visitar fins 
al 15 de maig al Museu de Granollers i després farà 
itinerància per diversos museus fins al 2024.

Hi trobarem mans de benedicció i d’amenaça d’uns 
retaules romànics; mans anònimes de polítics que 
performatitzen el seu discurs o que maten el temps 
en debats parlamentaris; són les mans de l’autoritat i 
el poder, d’ara i sempre que evolucionen i dialoguen. 

Hi veurem, també, el traç singular i la tipografia 
compartida, una mare instruint la seva filla i la Fama, 
missatgera alada, que no diferencia la veritat de la 
mentida.

Són unes mans, les nostres, que ens permeten 
tenir el control físic d’allò que ens barra el pas, de qui 
depenem per guiar i obrir-nos camins; que intercanvien 
monedes, que negocien i entreguen un trosset de la 
seva vida. Unes mans, les de les dones, que treballen 
i curen des de la invisibilitat i l’altruisme, que cusen 
i lluiten i fitxen més enllà de la jornada laboral; que 
cuiden o que pertanyen a un cos malalt, que acaricien 
i alimenten en la lactància. Unes mans, les dels metges, 
que examinen i operen, ara també, des de la distància.

Així mateix, són les que poden tocar amb suavitat 
un desconegut: la història de les mans és també la del 
desig i la del pecat, la d’unes ànimes que cremen o 
la d’uns cossos que s’han estimat per última vegada. 
Arribem al món amb unes mans que ens ajuden a 
néixer i en marxem en un cos inert que algú manipula. 
La història de les mans és la dels inicis i els finals, una 
història que va molt més enllà de nosaltres perquè, 
com ens recordava Laudo a la presentació d’aquesta 
exposició, «som més efímers que els objectes que 
hem tocat».

TOCAR EL MÓN
ALBA NOGUERAS
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L’exposició es pot visitar fins al 15 de maig al Museu  
de Granollers i a diversos museus fins al 2024

Podeu consultar més 
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El mNACTEC, juntament amb la Fundació Uriach, 
presenta l’exposició «Els medicaments a Catalunya. 
Empresa, ciència i innovació per a la salut». La mostra, 
que estarà disponible fins al 19 d’abril del 2023, ofereix 
un recorregut des dels primers tipus de medicaments 
a la Catalunya preindustrial fins a l’actual indústria 
farmacèutica i al natural consumer healthcare.

L’exposició, que s’emmarca en la visió estratègica 
del mNACTEC d’explicar el passat, el present i el 
possible futur de les innovacions científiques i 
tècniques, s’estructura en 6 àmbits que tracen un 
recorregut pels diversos moments que ha viscut la 
fabricació i la indústria dels medicaments a Catalunya 
al llarg de la història. 

El primer àmbit presenta el món de la salut a 
Catalunya al primer terç del segle xix. Una època 
marcada per l’existència de dos tipus de medicaments: 
les fórmules magistrals i els remeis secrets, fabricats a 
les apotecaries. El segon àmbit, mostra el punt d’inflexió 
que suposa l’aparició del medicament industrial. Es 
tracta d’un producte que, tot i compartir algunes 
propietats amb els anteriors remeis tradicionals, 
presentava moltes característiques pròpies que van 
afavorir que s’imposés al mercat. Aquest important 
canvi va trencar l’statu quo del mercat català de l’època 
i va obrir les portes a la indústria farmacèutica al 
nostre país. 

«L’embrió de la indústria farmacèutica» (primer 
terç del segle xx) és la tercera secció que presenta 
l’exposició, on s’explica com s’establiren les bases legals 

que van acabar per prohibir el medicament específic 
i el van substituir per l’especialitat farmacèutica. A 
poc a poc, i amb la creació dels primers laboratoris 
industrials, els farmacèutics van aconseguir el control 
del mercat de la distribució i venda d’especialitats 
desplaçant definitivament els adroguers. 

L’exposició també aborda la crisi en el model de 
negoci de les indústries farmacèutiques que es va viure 
un cop finalitzada la Guerra Civil, en un moment en 
què les empreses es van veure obligades a prioritzar 
els productes propis i el mercat nacional. Aquest canvi 
d’estratègies, que en un principi tingué efectes positius, 
va acabar provocant un aïllament científic i tecnològic 
de les farmacèutiques catalanes.

Tot seguit la mostra ens presenta el creixement 
de la indústria catalana del medicament a partir de 
la dècada de 1960. Els productes locals es van haver 
d’internacionalitzar per fer front a la competència 
estrangera. Aquest fet va coincidir amb l’obertura de 
departaments d’investigació per part de la majoria de 
laboratoris catalans. 

La secció que tanca l’exposició del mNACTEC 
és «Dos models per a la Salut» (2000-2022). Aquest 
darrer àmbit presenta un nou model que se suma a la 
tradicional indústria farmacèutica: natural consumer 
healthcare. El projecte, que pretén millorar la qualitat de 
vida de les persones, es basa en productes innovadors 
elaborats amb ingredients naturals que prevenen i 
tracten símptomes derivats d’algunes afeccions, com 
l’obesitat o la diabetis.

Mariona Salvadó

ELS MEDICAMENTS 
A CATALUNYA

L’exposició es pot visitar 
fins al 19 d’abril de 2023
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Si vas a Terrassa amb els Ferrocarrils de la Generalitat 
i baixes a Vallparadís Universitat, només et cal caminar 
dos minuts per plantar-te davant del Museu Tèxtil. El 
museu celebra els 75 anys amb l’exposició Mil Trames, 
que ressegueix la història del museu des que es va 
inaugurar fins avui, i obre un recorregut per diversos 
llocs del món, colors i textures que ens fan reflexionar 
sobre les diferents maneres de viure, de modelar els 
cossos i de teixir el relat històric dels últims segles.

Museu Tèxtil de Terrassa

El relat que extraiem de l’exposició pot ser sentimental; 
moltes àvies o besàvies nostres teixien —la meva me’n 
parla sovint—, i molts avantpassats nostres duien peces 
de roba seguint les modes que s’exposen ara al Museu 
Tèxtil. Mil Trames també permet una lectura més 
crítica de com la moda, tan associada a la indústria 
dels teixits, ha condicionat els nostres models de 
vida fins avui, com ha construït i continua construint 
mites, i com condiciona el nostre inconscient òptic. 
Sovint la forma d’un vestit ens explica com s’ha teixit 
un subjecte: els gustos, les idees, el cos.

En entrar a l’exposició, el primer escenari ens 
transporta a l’ambient íntim, familiar, d’una cambra, 
que il·lustra com els teixits, més enllà del seu valor 

artístic, han tingut un rol fonamental en la vida de 
les persones i en la construcció de cada subjecte 
particular al llarg dels anys. Tancats en la calidesa de 
l’exposició, ens despullem dels prejudicis («què pot 
tenir d’interessant, una exposició de teixits? Prefereixo 
anar al Pull & Bear a comprar-me roba»), i obrim 
l’armari. Quin vestit triarem per construir-nos davant 
del món? Quin discurs bastirem des de la tria?

Els estampats d’Orient (de col·leccions com les de 
Lluís Tolosa o Manuel Rocamora), molt diferents dels 
d’Occident, obren la possibilitat de pensar la immensa 
diversitat de maneres de veure el món (literalment) que 
se’ns escapen; pels colors, per la manera de dibuixar 
(trames, dibuixos realistes, traços amb un estil molt 
marcat o característic del lloc d’on provenen)… És 
interessant l’exercici d’intentar esborrar la mirada 
exotitzada (des d’una pretesa superioritat evolutiva) 
que tenim sovint de l’art o les indumentàries d’altres 
continents, i obrir-nos a les alternatives que suposen 
a la nostra visió del món. Potser el que per nosaltres 
és un abric que simbolitza la riquesa o l’actualitat, 
per a una cultura nòrdica pot ser la diferència entre 
la vida i la mort.

Si avancem en el museu, veiem com les diferències 
de classe social queden reflectides en la forma, la 
matèria, i fins i tot el color de les indumentàries. 
Vestits amb faldilles enormes o que imiten les plomes 

Laia  Badal

LES MIL 
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del paó, d’altres amb quadres, sabates de taló… Tot 
això emmiralla, com una contraimatge, la moda de 
l’actualitat; els texans americans, els shorts, inicialment 
associats a les classes més baixes, adoptats per la 
moda i que ara veiem arreu, etc. La moda (que Roland 
Barthes analitza molt més acuradament) s’ha utilitzat 
molt com una eina per perpetuar, accentuar o marcar 
les diferències de classe social. Encara passa avui 
dia; en les robes de marca o de disseny, les peces de 
segona mà…

La manera de modelar els cossos al llarg de la 
història es veu molt clara en les indumentàries. Anem 
des de les cotilles que no deixen respirar, als vestits 
que cauen en línia recta, als que remarquen el cul 
sortit, als que donen als pits una forma triangular 
o rodona (si bé de formes diferents segons la classe 
social de la portadora, està clar). Resulta significatiu 
que els vestits de les dones sovint posin més èmfasi 
en les zones eròtiques o reproductives —els pits, la 
cintura, el cul—, mentre que els dels homes busquen 
marcar, en tot cas, les espatlles. Això diu força del 
rol reproductiu o seductor associat a les dones, i 
el rol protector i de força masculí. Costaria traçar 

els límits entre allò que ve d’una tendència natural, 
animal i prehistòrica, i una construcció històrica 
de rols, construïda culturalment, que pot conduir a 
formes de subordinació, marginació i violència. Per 
què, en la forma dels vestits, el cos femení sol ser el 
més modelat, deformat o encabit en uns paràmetres 
més estrictes?

Des d’aquesta anàlisi, es fa curiós l’escenari que 
exposa la indumentària de l’Església, que es diferencia 
substancialment de tota la resta; és una ostentació de 
colors i riquesa, i oculta del tot la forma natural del 
cos. Em ve al cap la passarel·la de models de vestits 
del film Roma de Fellini, que ens convida a riure’ns de 
totes les convencions de la moda, de l’Església i de la 
seriositat amb què els humans ens veiem a nosaltres 
mateixos —el riure, però, se’ns congela; sempre hi ha 
una certa violència en les lluites de poder establertes 
per la jerarquia eclesiàstica, per qualsevol jerarquia—.

Entre els diversos moments de la història dels 
teixits que repassa l’exposició, el Modernisme crida 
l’atenció; la diferència de colors, de cossos, la novetat… 
Fins i tot vestits de dona que ja no marquen les zones 
sexualitzades juxtaposats a uns que ensenyen pell 
d’una manera més alliberada. Tot això reflecteix aquest 
moment que per a Europa va ser tan important, amb 
tendències com el de l’Art Nouveau francès i belga, el 
Modern Style a Anglaterra, i el Jugendstil a Alemanya. 
Molts vestits d’aquesta època es poden veure, pel 
carrer, el dia de la Fira Modernista de Terrassa (val la 
pena anar-hi, si més no, algun cop a la vida).

La mostra dels canvis en l’ideal de bellesa ens 
porta a relativitzar els models naturalitzats avui dia. 
Si bé és cert que tots sabem que el model que ens 
proposen els anuncis no és el d’un cos natural, sempre 
sorprèn veure com al llarg de la història hem creat 
uns estereotips que ens duien a modelar el cos segons 
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«Les xarxes 
socials il·lustren 
molt clarament la 
subordinació del 
cos a la imatge 
que sovint volem 
oferir al món»

Podeu consultar més
informació aquí
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una imatge ideal. La història dels cossos afectats per 
la història ens permet pensar una història allunyada 
dels grans mites barthesians i metarelats lyotardians, 
una història que contempli les transformacions com 
accidents o tendències que encara retornen. Walter 
Benjamin oposava aquesta temporalitat humana a la 
del progrés, aquest mite que ens fa oblidar el passat i 
que, com el món de la moda, se centra en la producció 
i la novetat; «ara estan de moda els pantalons de 
cintura alta, llencem els de cintura baixa!»

La hiperproducció, veiem, no és una tendència 
única del nostre segle —si bé se’ns presenta més 
exacerbada que mai—, com no ho és la importància 
que atribuïm a la pròpia imatge. Potser sí que les xarxes 
socials il·lustren molt clarament la subordinació del 
cos (els seus errors, canvis, accidents) a la imatge (fixa, 
sovint retocada, sense defectes, irreal) que sovint 
volem oferir al món. La cultura de l’espectacle, la 
del simulacre, la cultura d’un mercat que fagocita 
l’individu… Son, probablement, una altra forma que 
els humans hem pres, en llocs i moments determinats, 
de relacionar cos i imatge.

Cadascú té les seves pròpies referències o reflexions 
historiogràfiques, estètiques, artístiques, sobre la 
moda… que s’activaran en veure l’exposició. La mirada 
als teixits, un altre cop, repercutirà en nosaltres i ens 
farà pensar el lloc des d’on pensem.

Ja cap al final de l’exposició, ens trobem amb un 
recull de materials, de colors, llibres amb diversos 
models de trames en el teixit… I, en sortir-ne, hi ha 
una petita mostra que ens explica que «els teixits que 
fabriquem avui no difereixen gaire dels antics pel 
que fa al seu aspecte, però sí per l’automatització i la 
tecnologia per a la seva producció». Podríem iniciar 
una llarga reflexió sobre el pas de l’artesania a la 
mecanització de la producció, i en com la promesa 
d’alliberació que havien de ser les màquines ha 
esdevingut, en canvi, una nova forma de subordinació 
del cos a unes lleis mercantils hiperproductives que, 
sigui per bé o per mal, no l’han alliberat.

Quan jo començava a ser una adolescent rebel, la 
meva àvia em va regalar un teixit: «puntes al coixí», 
en va dir. Vaig anar a buscar els meus pares: «I què en 
faig, d’això?». Una mica més i se’ls escapen els ulls de 
la cara: «Guarda-ho, o enquadra-ho. És molt valuós». 
Amb el temps, ho he anat entenent. Els teixits han 
estat un element important a les vides dels nostres 
avantpassats, i ens permeten pensar-nos avui com a 
subjectes històrics.

Com Penèlope que, a l’Odissea, teixeix la seva 
història i el seu destí en l’acte de teixir una tela de 
dia i desteixir-la de nit, nosaltres hem anat teixint i 
desteixint les nostres petites històries entrellaçant 
mil trames amb mil i una nits.

© Museu Tèxtil de Terrassa

L’exposició es pot visitar 
fins al 31 de desembre de 2022
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El mes d’abril de 2021, quan encara convivíem amb els 
confinaments comarcals i tot el reguitzell de mesures 
sanitàries que ens han acompanyat els últims dos 
anys, a Vic obria les portes Vicpuntzero. L’origen 
d’una història. El projecte, que va néixer el 2018 quan 
la ciutat va rebre una ajuda del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), en una primera 
fase ha rehabilitat un espai històric de la ciutat, la 
Capella Fonda de l’Església de la Pietat, el temple 
barroc que va construir la família dels Morató, un 
dels grans llinatges de la capital d’Osona. 

Quan l’espai que es visita actualment està essent 
restaurat, l’arquitecte Toni Gironès es topa amb unes 
restes romanes d’Auso, l’assentament que anys després 
esdevé Vic. L’aposta que es fa en aquells moments és la 
de deixar les restes al descobert i muntar-hi, a sobre, 
una gran passarel·la que permeti als visitants caminar 
entre sitges i l’empedrat medieval. Amb un casc antic 
plenament edificat aquesta és, segurament, l’única 
resta d’aquella època que queda al descobert amb el 
permís, és clar, del Temple Romà, un dels referents 
patrimonials de la ciutat.

Parlar de Vicpuntzero sense desvelar les sorpreses 
que amaga és difícil. Darrere la gran portalada de 
fusta que es troba al bell mig del Carrer de Cardona hi 
conviuen 2.000 anys d’història: de les restes romanes a 
l’Església de la Pietat que acull l’espai, passant per una 
de les parets del noble Castell dels Montcada, erigit 
entre els segles xi i xii. Entrar-hi, doncs, és transportar-
se als orígens de Vic, una cosa fàcil de fer gràcies a 
l’atractiva experiència immersiva que s’hi ha muntat. 

Una delícia d’audiovisual en format 360º que, aprofitant 
parets i sostre d’un espai immillorable, la Capella 
Fonda, ens guia a través del temps: de l’antiga Auso a 
la ciutat universitària que ha esdevingut Vic els últims 
anys. Un audiovisual que no només planteja aquest 
viatge temporal sinó que, a més, reivindica espais 
imprescindibles de la comarca com Sant Vicenç de 
Malla, Santa Maria de Lluçà o el Monestir de Sant Pere 
de Casserres, un dels tresors del romànic català. S’hi 
destaca, també, una vida cultural que ha tingut un 
gran pes a l’hora de fer de Vic la ciutat que coneixem 
actualment.

La visita a aquest espai va acompanyada també de la 
visita al Cambril dels Sants Màrtirs —una petita capella 
encara dedicada al culte i on s’hi poden observar una 
gran quantitat de pintures del vigatà Marià Colomer—, 
així com la visita a la nau central de l’Església de la 
Pietat, que actualment s’utilitza com a espai cultural. 

Per finalitzar en destaca la pujada al Campanar 
de l’Església de la Pietat, el punt més alt del centre 
històric de Vic. Restaurat l’any 2008, permet tenir unes 
vistes privilegiades de la ciutat. Aquells que quedin 
amb ganes de més, poden optar per l’opció Descobrir 
Vic que allarga la visita i surt de l’espai per perdre’s 
entre els llambordins característics del Casc Antic. 

Reivindicada recentment com a ciutat de fires i 
mercats,  el projecte Vicpuntzero. L’origen d’una història 
ens mostra com la capital osonenca va molt més enllà i és 
que el seu llegat artístic, cultural i patrimonial és extens. 
Tenim al davant un centre d’interpretació que permet, 
de manera atractiva, conèixer els orígens de la ciutat. 

Ignasi  Ventura 

VIATGE ALS ORÍGENS DE VIC
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Després d’haver estat exhibida al Museo del Azulejo de 
Onda (Castelló) i al Museu de Sitges, i aprofitant que 
enguany es commemoren els vint anys de l’obertura del 
Museu de ceràmica La Rajoleta, el museu d’Esplugues Can 
Tinturé acull l’exposició Gaudí & trencadís, un projecte de 
la World Monuments Foundation comissariat per Marta 
Saliné i Mireia Freixa que pren el trencadís com a imatge 
clau de l’arquitectura d’Antoni Gaudí i en reivindica el 
valor artístic. 

Partint del fet que Saliné ha estat conservadora i que, 
per tant, com afirmava a la inauguració, «té vena de 
drapaire», l’exposició que ha comissariat juntament amb 
Freixa pretén anar més enllà d’una mera mostra explicativa 
i interpel·la el públic en una relació de caràcter dinàmic. 
I és que Gaudí, com també Josep M. Jujol, parteixen, en 
gran part, d’Esplugues, i Marta Saliné, Mireia Freixa i Pablo 
Longoria (director de la WMF) consideren que tothom, 
sigui espluguí o no, s’ha de poder sentir part d’aquest fons 
documental i material. Per això no s’hi inclouen només 
peces úniques (com la capçalera de sofà de Lluís Brú), 
sinó també explicacions sobre el procés d’elaboració i 
presentacions dels diferents tipus de mosaics: perquè la 
intenció és gaudir, i aprendre mentre ho fem. 

No passa cada dia que algú com Gaudí faci, d’allò 
que es trenca, de les escombraries, una gran obra. I és 
que, com afirmava Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues, tot 
parafrasejant a Serrat i el seu famós «fa vint anys que...»: 
«els orígens t’ajuden a poder treballar recordant allò que 
ha sigut i allò que som». Reconèixer, en última instància, 
la genialitat d’Antoni Gaudí en tant que cultura, procés, i 
no només com a constructor d’un producte acabat.

Venint dels temps pandèmics en què vivim, és un fet 
evident que la cultura ha salvat el benestar emocional que 
reclamàvem a crits, i crec que mereix, com a mínim, que 
apreciem la sensibilitat artística que autors com Gaudí 
traspuen, incorporen, materialitzen. Trobar-hi l’emoció 
del mirar de nou, i redescobrir unes obres que construim, 
també, amb cada esguard.

Naia  Terra

ESPLUGUES ÉS 
UN LLOC DE CERÀMICA
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L’exposició es pot visitar 
fins al 29 de gener de 2023

Podeu consultar  
més informació aquí

https://museusdesitges.cat/ca/exposicions/gaudi-trencadis-0
https://museus.esplugues.cat
https://museus.esplugues.cat


Passa molt poc sovint que s’exposin els homes 
per analitzar-los, i no per admirar-los. Tots tenim 
presents els grans nus masculins, elevats, que ens 
obliguen a doblegar el coll per veure’ls sencers. Els 
marbres virils mai ens han fet preguntes, només han 
volgut ser respostes, dogmes. A L’home nu, exposició 
comissariada per Fina Duran i Txema Romero, ens 
convida a endinsar-nos en un laberint d’interrogants 
per tots els racons que conformen les masculinitats. 

L’exposició desgrana els arquetips de la masculinitat 
des de l’autocrítica. Tot rebuscant als fons dels museus 
de la Diputació de Barcelona, s’han volgut treure a la 
llum tots aquells nus masculins —des d’escultures 
clàssiques fins a còmics homoeròtics— que restaven 
a la recambra i eren necessaris per desmantellar la 
toxicitat masculina. Les Guerrilla Girls es preguntaven 
si les dones havíem d’estar despullades per entrar 
al Metropolitan, però com s’han de deconstruir els 
homes perquè despullats siguin més que una imatge 
de poder viril? 

L’home nu posa el focus en la performativitat 
masculina dins i fora de l’art. Ens acostem a allò de «tot 
el que és personal és polític», que deia l’estatunidenca 
Carol Hanisch. Per què tots els homes cis estan 
obsessionats amb el seu penis? La resposta és clara: 
els han fet creure que un penis bonic és sinònim de 

divinitat i  glòria. Els penis són la porta a l’Olimp en 
la mitologia masculina.

Històricament, els homes no s’han atrevit mai a 
demanar afecte en veu alta. En canvi, ho han fet en 
una mena de joc del telèfon on tothom diu el mateix, 
però ho fa en veu molt baixa. Això es veu en l’element 
central de l’exposició: De putas, un ensayo sobre la 
masculinidad, el vídeo-documental de Núria Güell. 
Les protagonistes, totes elles prostitutes, exposen la 
visió que tenen dels homes que acudeixen a elles pel 
sexe. I totes coincideixen: els homes volen carícies, 
volen amor. «Els homes se senten culpables per 
posar les banyes a les seves dones», explica una de 
les protagonistes del vídeo, «però són massa covards 
per demanar amor a casa seva».  

És gràcies al feminisme i la lluita pels drets LGBTI 
que els homes poden fugir —també— dels cànons i 
permetre’s ser cada cop més vulnerables. Deixar les 
armes i abaixar la guàrdia per relacionar-se des de 
llocs més saludables i més plurals. És així com es 
tanca l’exposició, que a banda està complementada 
per moltes altres activitats que envolten els cossos i 
la nuesa: tallers familiars amb perspectives dissidents, 
tasts de vins —tot fusionant el Penedès i la idea original 
de l’exposició— i d’altres actes que es poden consultar 
a la web del Vinseum. 

Vero  García

NO TOTS 
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© L'home nu. Joan Vilatobà Fígols. Museu 
d'Art de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

L’exposició es pot visitar 
fins al 12 de juny de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

http://www.vinseum.cat/?cat/Activitats/Patrimoni/3/490/LHome%20Nu
http://www.vinseum.cat/?cat/Activitats/Patrimoni/3/490/LHome%20Nu
http://www.vinseum.cat/?cat/Activitats/Patrimoni/3/490/LHome%20Nu
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LES DONES INVISIBLES 
DE LA REPÚBLICA

Laia Sala

La proclamació de la segona República espanyola 
va suposar per a les dones l’alliberament i la 
possibilitat de generar noves expectatives de 
futur. A Catalunya, la política cultural es va 
dirigir a aconseguir que la cultura fos catalana, 
democràtica, científica i laica; i, sobretot, elevar 
el nivell cultural de la població. Amb l’obertura 
de museus, sales privades d’exposicions, tallers 
escola i nous grups d’artistes, les dones van trobar 
l’oportunitat de poder participar en la construcció 
d’aquesta identitat cultural. Tot això es pot veure 
al Museu de Maricel a Sitges amb l’exposició 
Artistes compromeses amb la República 1931-1939.

La mostra fa un repàs de catorze dones i 
artistes que han participat en la creació i els valors 
de la República i que han quedat amagades amb 
el pas del temps. L’esclat de la guerra civil i el 
franquisme van truncar el camí de l’avantguarda 
artística, i és per això que val la pena recuperar 
i conèixer la feina de dones com Carme Millà, 
Lola Anglada, Maria Ferrés, Francisca Bartolozzi, 
Manuela Ballester, Juana Francisca Rubio, Maruja 
Mallo, Remedios Varos i Elisa Piqueras. Són 
pedagogues, artistes, cartellistes o polítiques que 
van contribuir a construir el país durant els anys 
de la República. 

Com expliquen els comissaris, Núria Rius 
Vernet i Julián Díaz de Otazu, l’objectiu d’aquesta 
exposició és que les obres de les artistes «ens parlin 
d’aquells anys i dels problemes que s’hagueren 
d’afrontar. Només així, la memòria col·lectiva, 
que ha obviat aquestes dones en la seva tasca 
artística durant els bons i els dolents dies de la 
República i finalment, es podrà reconèixer la seva 
merescuda vàlua».

L’exposició es pot visitar 
fins al 18 de setembre de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://museusdesitges.cat/en/node/4971
https://museusdesitges.cat/en/node/4971
https://museusdesitges.cat/en/node/4971
http://eepurl.com/h07APH
https://www.fundaciopalau.cat/event/dia-internacional-dels-museus-a-la-fundacio-palau/


Laia  Sala

GIRAVOLT, 
UN TOMB PEL PATRIMONI 
CULTURAL CATALÀ

Giravolt és un programa pioner impulsat pel Departament 
de Cultura de la Generalitat després de la pandèmia que 
ofereix a museus i entitats patrimonials eines d’escaneig 
en tres dimensions, per tal que Catalunya pugui tenir 
digitalitzats els seus objectes, edificis i altres obres 
del patrimoni cultural català. La intenció és que això 
pugui ser utilitzat per tothom i, a més, que tot plegat 
es faci de forma col·lectiva. Giravolt, la Viquipèdia del 
patrimoni en 3D.

«El patrimoni pot ser un espectacle i això no ens 
ha de fer por», diu Josep Manuel Rueda, fins fa poc 
director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
Albert Sierra, tècnic especialista de noves tecnologies de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, detalla que les 
tècniques que es fan servir són bàsicament dues: una, 
la fotogrametria i l’altra, l’escàner làser. Dintre de tot, 
la fotogrametria ja és una tecnologia clàssica. Permet 
fer centenars de fotos d’un sol objecte des de totes les 
perspectives possibles, per després ajuntar-les i tenir 
digitalitzada una visió del patrimoni rica en qualitat i 
detalls. L’escàner làser també un component important 
de Giravolt, un aparell d’última generació que permet 
escanejar patrimoni de grans dimensions. «En pocs dies 
pots fer una catedral», explica Lluís González, tècnic 
especialista de la direcció General de Patrimoni Cultural. 

Giravolt publica les obres en llicència oberta a la 
plataforma Sketchfab perquè tothom hi tingui accés. 
El projecte també inclou la formació de professionals i 
activitats amb el sector educatiu, com per exemple, el 
projecte «Desperta el patrimoni», en el qual l’alumnat 
d’escoles catalanes escanegen el seu patrimoni local. 

L’església de Sant Climent de Taüll 
va ser consagrada el 10 de desembre 

de 1123 pel bisbe Ramon Guillem 
de Roda Barbastre i és el prototip 

d’església romànica de planta 
basilical, amb l’absis orientat cap a 
l’est. Es troba a l’entrada del poble 
de Taüll. Va ser declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO l’any 2000.
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Rèplica en guix feta per Amatore 
Orlandi de l’obra Lucrècia Morta, 
de Damià Campeny. La còpia va 
ser feta per encàrrec de Francesc 
Abellà, que la donà a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer el 1885, on 
es custodia fins als nostres dies.

La Casa Gassia és un bon exemple 
de l’arquitectura pirinenca anterior 
al segle xx. A la casa es dedicaven a 

l’agricultura i la ramaderia i, per tant, 
tenien quadra, paller, batedor i habitatge. 

La casa també és un concepte amb el 
qual s’identifica una família. Forma part 

de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

Giravolt és un programa 
de digitalització 3D del 

patrimoni cultural català

Aquí pots consultar 
els monuments del Giravolt

A més, també es dona llibertat de presentar el 
patrimoni de manera creativa per tal de fer-ho 
més atractiu a la societat.

Després de poc més d’un any d’engegar el 
projecte, Giravolt ja recull més de 200 obres 
digitalitzades en 3D gràcies a la participació de 
més de 40 institucions culturals i educatives del 
país. Giravolt treballa amb les xarxes de museus 
catalans i ja ho ha fet amb la Xarxa de Museus d’Art, 
implicant a 15 museus que han digitalitzat més de 80 
objectes, i la Xarxa de Museus d’Etnologia implicant 
9 museus amb més de 50 objectes. També s’han dut 
a terme projectes de digitalització per a la recerca 
científica, com ara l’escaneig dels fragments del 
monument ibèric de Cal Posastre en col·laboració 
amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya que ha 
permès fer una nova hipòtesis de la seva forma 
original.

En arquitectura s’han digitalitzat diferents 
espais de museus, monestirs i esglésies d’arreu 
del país, com ara el Saló de Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat que servirà per desenvolupar el 
projecte de reforma de l’interior amb la màxima 
precisió geomètrica i un detall d’altíssima resolució.

Actualment, trobem 175 models al canal de 
Sketchfab i n’hi ha prop de noranta en preparació. 
Tots estan enriquits amb continguts textuals i 
enllaços que permeten fer un recorregut guiat per 
la història i les característiques de les peces a tall 
de fil conductor. Sketchfab ha seleccionat diversos 
models de Giravolt entre els seus destacats de 
patrimoni cultural.
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«Després de poc 
més d’un any 

d’engegar el projecte, 
Giravolt ja recull 

més de 200 obres 
digitalitzades en 3D »

https://sketchfab.com/giravolt
https://sketchfab.com/giravolt
https://sketchfab.com/giravolt


L’any 1817, David Brewster patentava el calidoscopi, una 
joguina òptica construïda per tres miralls rectangulars 
iguals que permeten veure imatges il·lusòries al seu 
interior. Uns anys més tard, naixia a Barcelona el pintor 
Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 — Port de 
Pollença, 1959). Tot i que és conegut com a paisatgista, 
destaca encara més per les seves representacions de dones, 
que va realitzar sobretot durant els anys que va residir 
a París: cortesanes parisenques, gitanes, folklòriques 
espanyoles i madames aristòcrates. Les dones i el retrat 
que n’ha fet —reflex de la societat classista i patriarcal 
en què va viure immers— han esdevingut els miralls del 
calidoscopi de l’obra d’Anglada-Camarasa, recollida ara 
a l’exposició Calidoscopi femení. Dones, objecte i atracció 
en l’obra d’Anglada-Camarasa, al Museu d’Art de Girona. 

Després de passar els seus anys de formació entre 
Barcelona, Arbúcies i Vilanova i la Geltrú, Anglada 
marxava l’any 1894 a París, capital mundial de l’art, 
la cultura i la moda. Fascinat per la dona parisenca, 
Anglada-Camarasa es va començar a fixar en les 
cortesanes parisenques, també conegudes com a 
cocottes o demimondaines. Tanmateix, rere l’opulència 
i el luxe dels cercles burgesos i aristòcrates, les 
cortesanes representades per Anglada esdevenen 
éssers tràgics i fantasmagòrics a causa de la fascinació 

del pintor per la mort i la relació directa entre les 
cocottes i les malalties venèries com la sífilis.

A partir del 1901, Anglada-Camarasa s’allunyava de 
les cocottes de París per endinsar-se en la representació 
de les gitanes. En aquest cas, però, Anglada s’allunyava 
de la visió gitana de l’«España de pandereta» per mostrar 
un món gitano ple de colorisme vibrant i moviment 
enèrgic. Igual que va passar el 1904, quan, cansat de 
pintar dones parisenques i gitanes, va fixar la seva 
mirada en el folklore espanyol: primer valencianes i 
més tard madrilenyes i andaluses. 

Al llarg de la seva vida, la figura de la dona ha 
esdevingut la peça clau de les pintures d’Anglada i, 
alhora, una representació dels valors i les creences 
de l’època. Veiem, així, la prostituta fantasmagòrica a 
l’obra ‘Champs Élysées’, la gitana eròtica a ‘Nu sota la 
parra o València’, la seva obra magna, protagonitzada 
per deu valencianes abillades amb vestits populars de 
la regió. Si bé és cert que l’obra d’Anglada-Camarasa 
és un recull de dones, és cert també que, a la fi, és un 
recull de la visió i els prejudicis que tenia la societat 
del moment envers les dones. Ara, la mateixa obra, i 
tots els prejudicis que en ella hi amaga, es fan visibles 
a l’exposició Calidoscopi femení. Dones, objecte i atracció 
en l’obra d’Anglada-Camarasa, al Museu d’Art de Girona.

Anna Huertas

DONA MIRALL 
I DONA PINTURA 
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L’exposició es pot visitar 
fins al 31 de desembre de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

El somni. Henri Rousseau, 1910
The Museum of Modern Art, Nova York
Foto: Wikimedia Common

https://museuart.cat/calidoscopi-femeni/
https://museuart.cat/calidoscopi-femeni/
https://museuart.cat/calidoscopi-femeni/


NARCOHUMANISME

Núria Surrel l

Una sala fosca, fluorescents roses d’estil retro, sons 
difícils d’identificar i múltiples pantalles repartides 
per l’espai. Un mateix punt en comú: les drogues, 
enteses com a substàncies estupefaents o remeis 
farmacològics. Eloy Fernández-Porta i Núria Gómez 
Gabriel són els comissaris d’aquesta exposició 
titulada Narcohumanisme. Farmàcies i estupefaents 
en les pràctiques artístiques contemporànies, que 
acull el centre d’art contemporani gironí el Bòlit.

L’exposició planteja la idea que la medicina ens 
proveeix amb un supletori, per l’oci o per la cura, 
que ens completa. Les drogues ens confronten 
a una subjectivitat mancada. Les onze obres 
de la mostra volen explorar les connotacions 
del concepte «droga» en el context actual, 
marcat per addiccions digitals, lluites per les 
llibertats personals i polítiques d’administració de 
medicaments. Narcohumanisme proposa un mapa 
vivencial i documental dels hàbits de consum 
contemporanis i les subjectivitats que generen: els 
usos lúdics i laborals de les drogues, els sistemes 
de poder que creen o el plaer i la dependència que 
ens generen. El resultat és un espai lumínic i sonor 
que permet al visitant submergir-se plenament 
en les obres.

Els comissaris reflexionen la legalitat i moralitat 
de les drogues i les substàncies recreatives i més 
socialment tolerades. L’objectiu és crear un punt 
de trobada entre art i estupefaents per reflexionar 
sobre la moral predominant que tendeix a ser 
abstinent i espartana. L’exposició dona espai a 
totes aquestes qüestions i permet conèixer-ne 
històries, sabers i plantejaments tradicionalment 
invisibilitzats amb rerefons personals dels artistes.
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L’exposició es pot visitar fins 
al 22 de maig de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.ecomuseu-farinera.org/ca
https://www.vicpuntzero.cat
http://www.bolit.cat/cat/index.html
http://www.bolit.cat/cat/index.html
http://www.bolit.cat/cat/index.html


JE T’AIME 
O LA PARADOXA 
DE L’ IMPOSSIBLE

https://www.mhcat.cat


La Casa de Cultura de Girona dedica una 
exposició al fotògraf Pablo García Cortés, 
popularment conegut com a Pablito, coincidint 
amb el centenari del seu naixement. Pablito, 
una visió propera, recull el conjunt d’imatges 
que formen part del llegat que el mateix 
fotògraf va cedir l’any 1994 a l’INSPAI, Servei 
Públic de Conservació i Difusió d’Imatges de 
les comarques de Girona.

El testimoni que ens deixen avui les imatges 
de Pablito —que representen l’activitat social, 
política i artística de les comarques de Girona 
entre els anys 1957 i 1984— explica la història 
d’un període de constants transformacions de 
l’Estat per assolir l’esperada vida moderna que 
emmirallava Europa. Parlem d’un context de 
desenvolupament econòmic que es produeix 
amb el boom turístic de sol i platja, que 
permetrà tenir un fil de llum als fatídics anys 
grisos de la dictadura franquista (1939-1959). Es 
tracta d’una època de canvis que es manifestava 
en l’actitud dels ciutadans, en les festes i la 
vida nocturna, en els partits de futbol o bé en 
la construcció i reconstrucció del patrimoni 
nacional. Totes aquestes escenes són imatges 
que en Pablito va voler capturar i que es poden 
veure a l’exposició fins al 21 de maig. 

Paul Garcia, el seu fill, ens explica que 
«Cada imatge conté un món d’anècdotes per 
explicar. El meu pare era una persona molt 
oberta i entregada a la seva gent, li agradava 
col·laborar en esdeveniments i activitats 
culturals, on sovint s’hi deixava la pell sense 
cobrar res a canvi». El seu fill comentava que 
el llenguatge que utilitzava el seu pare en la 

Laura  Tarrés

UNA FOTOGRAFIA, 
MIL HISTÒRIES
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L’exposició es pot visitar 
fins al 21 de maig de 2022

Podeu consultar més 
informació aquí

https://casadecultura.org/detall/29803/pablito-una-visio-propera
https://casadecultura.org/detall/29803/pablito-una-visio-propera
https://casadecultura.org/detall/29803/pablito-una-visio-propera


redacció d’aquestes columnes era molt senzill i 
proper, fet que facilitava la seva lectura a molta 
gent de l’època. 

«Llavors, els diaris no podien parlar 
de política. Per això les vivències del meu 
pare tenien tant d’interès per a tothom. Ell 
explicava anècdotes casolanes, realitats que 
es trobava la gent en el mateix entorn que ell 
vivia». En Pablito, sabia tocar la tecla adequada 
per evidenciar una necessitat col·lectiva; en 
aquest sentit, cal destacar que la seva voluntat 
emprenedora va ajudar a revaloritzar gran part 
dels elements d’arquitectura i art romànic de 
la Costa Brava que havien quedat abandonats 
després de la guerra.

Així mateix, Paul ens comenta que el seu 
pare era un gran promotor de les festes i la 
cultura catalanes: «Havia organitzat concursos 
de sardanes a la discoteca Tiffany’s de Platja 
d’Aro». Pablito havia participat a mitjans dels 
60 al fenomen nocturn de les discoteques de la 
Costa Brava, anticipant temps de grans canvis, 
ruptures socials i de nous models estètics que 
trencaven amb el concepte clàssic de sala de 
ball. Amb tot, avui podem descobrir a través 
de la mirada de Pablito des del darrera del seu 
objectiu les festes, els carrers i els somnis de 
la Catalunya moderna de finals del segle xx.

Pablito a l’hípica La Ponderosa de Sant Gregori durant 
la Festa de Sant Antoni, 19 de gener de 1969. (Foto: 
Autoria desconeguda. Fons Pablo García Cortés, Pablito. 
INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.)
—
Pablito en una de les primeres revetlles de Cap d’Any 
celebrades a les comarques gironines, al bar Ven y 
Ven (Casa Pablo), Girona, 1 de gener de 1967. (Foto: 
Autoria desconeguda. Fons Pablo García Cortés, Pablito. 
INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.)
—
La platja de Torre Valentina (Calonge) amb banyistes, 
des de la cala del Racó dels Homes, Sant Antoni de 
Calonge, 1965. (Foto: Fons Pablo García Cortés, Pablito. 
INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.)
—
Participants del concurs Míster España a la 
discoteca Maddox de Platja d’Aro, 1969. (Foto: 
Fons Pablo García Cortés, Pablito. INSPAI, 
Centre de la Imatge. Diputació de Girona.)



https://cdmt.cat


El Museu Etnogràfic de Ripoll és el museu de referència 
del Pirineu Oriental. Situat davant del monestir, guarda 
la memòria de tota una comarca a través d’una col·lecció 
impressionant d’objectes de la vida quotidiana que 
la burgesia il·lustrada del Ripollès va començar a 
recollir a finals del segle xix. Era un moment de canvi 
en què tot un conjunt d’oficis, costums, cançons, balls 
i llegendes que s’havien transmès de manera oral al 
llarg de generacions estava a punt de ser esborrat per 
la industrialització. «Aquella minoria sensibilitzada es 
va adonar que calia preservar la memòria dels temps 
antics com a lliçó per al futur», em diu Roser Vilardell, 
la directora del museu.

«Aquí fem conservació del patrimoni etnogràfic, 
però també del present. La nostra obligació és recollir 
materials que ens permetin explicar en el futur com 
és el Ripoll actual». Per això fan visites guiades a la 
població nouvinguda: «Els ensenyem el museu i alhora 
ens expliquen com és la vida al seu país. Així connecten 
amb la col·lecció, plena d’eines i objectes d’un món rural 
que a vegades no queda tan lluny del seu. L’enriquiment 
és mutu. D’aquesta manera, la seva cultura també 
formarà part del museu del futur», diu Vilardell. 

El museu explica molt bé com era la vida dels pastors 
en una època en què havien de protegir dels llops 

ramades de milers d’ovelles en les pastures pirinenques. 
L’any 1923, els grup de folkloristes de Ripoll va fer una 
estada a la muntanya per conèixer la vida dels pastors, 
una recerca que Salvador Vilarrasa va recollir a La vida 
dels pastors i que es va plasmar en un diorama que 
van fer Salvador Alarma i Josep Mestres i Cabanes, 
escenògrafs del Gran Teatre del Liceu; una de les actuals 
atraccions del museu, juntament amb el diorama del 
clavetaire, que il·lustra com era l’obrador artesà on es 
feien els claus. 

Al llarg del recorregut reconeixereu molts objectes 
d’antany i també en descobrireu d’altres, com ara el 
banc d’escloper, les balances romanes, les ferradures 
votives o els picaportes. Entre els objectes eclesiàstics 
trobareu reixes d’altar, encensers, campanetes, morters 
i candelers. És impressionant la col·lecció d’armes 
d’època, que recull escopetes, trabucs, pedrenyals i 
pistoles. A més, trobareu un ampli ventall de jocs i 
joguines i elements tradicionals del calendari festiu, 
com el banc escon, que permetia el recolliment davant 
del foc i la rondalla. 

«El museu etnogràfic de Ripoll és un ésser viu», em 
diu Vilardell quan acabo la visita. «Memòria i visió de 
futur, recerca i didàctica per esdevenir una institució 
pirinenca de primer ordre. Som memòria i som vida».

Bernat  Puigtobel la
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Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.museuderipoll.org
https://www.museuderipoll.org
https://www.museuderipoll.org


L’edifici de la Farinera de Castelló 
d’Empúries va ser una fàbrica 
de farina a l’inici del segle xx. 
Ara fa 25 anys la van convertir 
en un museu, on s’ha conservat 
in situ tota la maquinària 
pròpia del procés industrial de 
transformació del blat en farina. 
Des del 2010 és un dels museus 
secció del Sistema Territorial del 
Museu de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya i forma part de la 
Xarxa Territori de Museus de 
Comarques de Girona i de la 

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.
L’Ecomuseu té l’objectiu de mostrar com la capacitat d’innovació 

tecnològica de l’ésser humà actua com a motor per al canvi social i 
quin impacte té en l’entorn. A partir de la seva tasca de conservació, 
el museu vol sensibilitzar la ciutadania sobre el valor del patrimoni 
industrial fariner i natural, i contribuir a la construcció d’una 
societat sostenible i implicada en el teixit cultural.

Defensant els valors de la sostenibilitat, compromís amb la 
inclusió social, equitat de gènere, foment de la reflexió i el debat 
i responsabilitat, l’Ecomuseu la Farinera expressa la seva visió 
en tres dimensions: el lideratge en el seu àmbit temàtic i en la 
sensibilització en patrimoni natural; la cooperació amb el territori 
i la implicació de la ciutadania en la construcció del museu.

Al llarg d’aquests anys, les diverses fases de la rehabilitació 
arquitectònica han anat recuperant per a l’ús públic les antigues 
instal·lacions industrials per integrar-les a un museu que fa reviure 
la història de Castelló d’Empúries i dona a conèixer l’evolució de 
la indústria farinera a Catalunya.

Anna Huertas

LA CULTURA FARINERA 
ESTÀ DE CELEBRACIÓ
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Sala plansichters de l’Ecomuseu la Farinera 
de Castelló d’Empúries © Jordi Cassú

Podeu consultar més 
informació aquí

https://www.ecomuseu-farinera.org/ca
https://www.ecomuseu-farinera.org/ca
https://www.ecomuseu-farinera.org/ca


Partint de la potent imatge de l’arrencaceps, un giny 
agrícola que va ajudar a combatre la plaga de la fil·loxera 
a finals del segle xix, el Museu de la Vida Rural de la 
Fundació Carulla presenta «Generació [Re]. Continuïtat 
o canvi?», la quarta exposició temporal produïda per 
aquest equipament museístic situat a l’Espluga del 
Francolí. L’exposició ens proposa, fins al 8 de gener 
del 2023, una reflexió profunda sobre el punt d’inflexió 
que l’actual crisi sanitària suposa per a la humanitat i 
els seus models de consum i poblament.

A través de l’art contemporani, la recerca i anàlisi 
de dades i la promoció de projectes comunitaris 
transformadors, la mostra —comissariada per la 
historiadora de l’art Anna M. Andevert Llurba i el gestor 
patrimonial Àlex Rebollo Sánchez—  aborda temàtiques 
complexes com el despoblament i el repoblament rural 
o l’aïllament i la hiperconnectivitat dels nostres dies. Hi 
trobem obres d’artistes com Joana Moll, Modest Cuixart 
o Perejaume, entre d’altres, que dialoguen amb algunes 
de les peces de la col·lecció permanent del museu així 
com amb les seves iniciatives i projectes. 

L’exposició s’estructura en tres àmbits i fa un 
paral·lelisme entre les crisis sanitària i climàtica actuals 
i la plaga de la fil·loxera que fa més de cent cinquanta 

anys va arrasar els cultius de vinya europeus alterant 
l’economia agrícola de diversos països i el mode de 
vida dels seus habitants. La filosofia de la mostra és 
propositiva i aprofundeix en la idea que el futur no 
ha de ser necessàriament apocalíptic; motiu pel qual 
conclou amb una secció dedicada a exhibir tota mena 
de projectes comunitaris que aposten obertament per 
un canvi de model en diversos àmbits. 

Les generacions actuals haurem de repensar i refer el 
món després de descobrir la nostra vulnerabilitat arran de 
la irrupció de la pandèmia. Un virus microscòpic ha alterat 
el funcionament global —igual que ho va fer un petit insecte 
a finals del segle xix— i ha generat un nou punt de partida 
en el qual poder reflexionar i decidir què volem ser de cara 
al futur. Si l’arrencaceps obria la terra i alliberava els camps 
per replantar-hi noves plantes, l’aturada pandèmica del 2020 
ens ofereix la possibilitat de regenerar algunes dinàmiques i 
polítiques socials que s’han demostrat clarament ineficients 
i ineficaces: parlem de la política d’habitatge, del model 
de consum i producció agrícola o cultural i del tipus de 
connexions que establim amb la resta de persones i amb 
l’entorn. Exposicions com aquesta ajuden a reflexionar-hi 
i a entendre que la idea de canvi no és il·lusòria ni utòpica, 
sinó que ja s’està produint i és ben real.

Jaume Forés  Jul iana

LLIÇONS DE 
LA FIL·LOXERA

Jardí del segle xxi, de Teresa Gali-Izard 
© Museu de la Vida Rural
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L’exposició es pot visitar 
fins al 8 de gener de 2023

Podeu consultar més 
informació aquí

https://museuvidarural.cat/generacio-re/
https://museuvidarural.cat/generacio-re/
https://museuvidarural.cat/generacio-re/


www.diba.cat/opc/18_maig

Descobreix el poder de la
Xarxa de Museus Locals

Clica aquí per conéixer totes les activitats programades!

https://www.diba.cat/opc/18_maig
https://www.diba.cat/OPC/18_MAIG


Museu d’Art 
de Girona

Al voltant del Dia Internacional dels Museus el Museu d’Art de 
Girona ha programat dos dies d’activitats. El dissabte 14 de maig 
tindrà les portes obertes a partir de les 19.00 h i fins a mitjanit. 
A les 21.30 formarà part d’una visita guiada que recorre els sis 
museus de Gironamuseus; és una visita teatralitzada i gratuïta 
que permet conèixer com eren els edificis abans d’esdevenir 
museus, quina història tenen i anècdotes que amaguen. 

La Nit dels Museus acabarà amb un concert de cloenda que 
oferirà Clara Gispert als Jardins del Museu d’Art. La cantant es 
va donar a conèixer el 2020 presentant al món sis singles i el 
2021 va publicar el seu primer àlbum, On and on. Malgrat la seva 
curta trajectòria, ha aconseguit teixir un estil molt personal, que 
combina jazz i blues amb sonoritats del hip-hop i del pop actual. 

Enguany el DIM cau en dimecres i el Museu d’Art de Girona 
oferirà una jornada de portes obertes des de les 10.00 fins a les 
19.00. A les 11.30, ha programat el taller Retrats i memòria, una 
activitat coorganitzada amb la Fundació Astrid21 on, a partir 
del retrat i la creativitat artística, s’exploraran els records.

De les 19 h fins a mitjanit podreu visitar gratuïtament 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona, el Museu 
d’Història, el Museu d’Història dels Jueus i el Museu del Cinema.

D’altra banda, també s’organitza la visita guiada Quan el 
Museu no era Museu, que recorrerà els sis museus de la ciutat 
tot explicant anècdotes amagades de la història dels edificis.

Museu d’Historia 
de Catalunya El museu obrirà les seves portes de manera gratuïta de 

19 a 1 h. Oferirà un servei de mediació cultural de 19 
a 21 h en l’exposició La memòria d’un país, en el qual 
diverses persones de l’equip del museu, que estaran 
situades en punts estratègics, introduiran als visitants 
a les diferents èpoques i respondran qualsevol dubte. 
El museu també ofereix entrada lliure a l’exposició 
Els Català, fotògrafs d’un segle, que, a més, gaudirà 
d’una visita guiada a cada hora a partir de les 19h 
i fins les 23h. Serà l’ocasió perfecta també perquè 
tothom qui ho vulgui pugui visitar la recent reforma de 
la sala dedicada al segle xviii i la sala del segle xix. 

A més d’aquestes dues exposicions, el centre 
llança una nova proposta i convida a jugar i a 
experimentar al llarg de tota la tarda amb Kapla, 
un joc de construcció cooperatiu format per milers 
de peces de fusta. En aquest sentit, ompliran 
l’Espai Àgora del Museu d’Història de Catalunya 
perquè petits i grans experimentin amb aquestes 
peces sense encaixos que semblen simples, però 
que finalment, tindran un resultat ben sorprenent. 
L’horari del taller de construcció serà de 19 a 21 h.
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Clara Gispert 

https://museuart.cat
https://museuart.cat
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=29476&ta=age
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=29476&ta=age


MNACTEC

El 14 de maig, el MNACTEC obre les portes 
al públic amb motiu de la celebració de 
la Nit dels Museus d’enguany. La jornada 
ofereix un ampli programa d’activitats 
gratuïtes, entre les quals destaquen un 
concert de Carlota Flâneur a les 22 h i visites 
guiades a les voltes de la teulada del Museu. 

Entre 19.30 a 23.15 h, el museu 
ens convida a descobrir in situ un dels 
elements més emblemàtics de l’edifici: 
les voltes de la teulada del Vapor 
Aymerich, Amat i Jover. A més, l’exhibició 
d’una maqueta de l’edifici ens ajudarà 
a descobrir els trets més característics 
de l’edifici. Una altra de les activitats 
són les visites a les sales de reserva on 
preserven objectes de col·leccions no 
exposades, i el taller de restauració. 
L’usuari tindrà l’oportunitat de descobrir 
dos espais habitualment no accessibles 
per al públic, que mostren una perspectiva 
desconeguda de la tasca del Museu. 

Durant la jornada nocturna també es 
faran diverses circulacions de trens a la 
maqueta ferroviària del MNACTEC, a càrrec 
del Club Ferroviari de Terrassa. A més a 
més, els visitants podran gaudir d’una visita 
teatralitzada a l’exposició La fàbrica tèxtil.
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Museu d’Arqueologia 
de Catalunya

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha establert 
diverses novetats per tal d’acollir al públic, un any 
més, durant la Nit dels Museus 2022. El dissabte 14 
de maig, el museu es podrà visitar de manera gratuïta, 
i comptarà amb una programació de visites, tallers, 
espectacles, recreacions històriques i tastets de 
la col·lecció, incloent-hi la nova exposició temporal 
NAUFRAGIS. Història Submergida. Respecte als tallers, 
la canalla podrà convertir-se en un arqueòleg, legionari 
o fins i tot teixir una peça pròpia. Totes les activitats 
de la programació són gratuïtes, per a les activitats 
familiars és imprescindible fer la reserva prèvia.

Museu d’Arqueologia 
de Girona

Enguany, amb motiu de la Nit dels Museus, el Monestir de 
Sant Pere de Galligants de Girona acollirà públic de manera 
gratuïta en una jornada compresa el 14 de maig de les 19 
h a les 24 h. Les sales d’exposició del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya a Girona es troben en els espais del monestir, 
una de les mostres més notables de romànic català. 
Per altra banda, el dimecres 18 de maig, Dia 
Internacional dels Museus, el MAC fa portes obertes 
a totes les seves seus. Entre les activitats vinculades 
a la celebració, al Centre de Dia de Girona tindrà 
lloc un taller dirigit a la gent gran usuària del mateix 
centre. L’activitat, «Descobrint el MAC-Girona a 
través dels mosaics», està programada a les 11 h.



Museu de la Garrotxa 

L’exposició Del taller al carrer. La faràndula olotina 
s’instal·larà al Museu de la Garrotxa del 14 de maig al 15 
d’agost, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. 
El gruix de la mostra exposada recull originals de l’Àliga, 
els Conills, el Drac i el Gat, entre d’altres, restaurats pel 
mateix museu. Coincidint amb l’obertura de l’exposició, 
i en clau de celebració, el museu d’Olot ha organitzat La 
Festa de la Faràndula per al cap de setmana del 14 al 
15 maig. Entre la programació destaca el taller «Ballem 
com els gegants, nans i cavallets», on diferents balladors 
ensenyaran els passos de ball de la faràndula de la ciutat. La 
canalla serà protagonista indiscutible de l’acte, pensat per 
a infants a partir de 5 anys i que es representarà dissabte 
14 de 17 a 19 h i diumenge 15 de maig d’11 a 13 h al pati 
de l’Hospici. Les entrades gratuïtes per assistir al taller 
ja es poden reservar a través del web d’Olot Cultura. 

I a banda dels tallers, a la Festa de la Faràndula també 
tindrà lloc la presentació del llibre La faràndula de la 
Garrotxa. Gegants, un recull de tots els gegants de comarca 
il·lustrats per JuanlO amb les seves respectives descripcions. 
A més, durant tot el cap de setmana del 14 i 15 de maig 
es podran visitar gratuïtament tots els Museus d’Olot.

Ecomuseu Farinera

L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries celebra la Nit 
Europea dels Museus (14 de maig) amb una visita teatralitzada 
titulada La revolució de la farina!, que tindrà lloc a les 19.30 h.

També ofereix una programació especial per al Dia 
Internacional dels Museus. Per una banda, amb una jornada 
de portes obertes a l’Ecomuseu Farinera, que tindrà lloc de 
10 h a 14 h i de 16:30 h a 19 h. A les 16:30 h també es pot 
participar a l’hora del conte (La turbina Francis i els farinons) 
amb Assumpta Mercader, que s’ofereix gratuïtament al 
claustre del Convent de Santa Clara. Es tracta d’una activitat 
que organitzen la biblioteca Bordas i Estragués juntament 
amb el museu i que es dirigeix a infants a partir de 4 anys.

Finalment, el dia 21 de maig a les 11  h tindrà lloc 
un taller familiar de cuina dedicat a fer piruletes de 
xocolata dedicat a infants a partir de 6 anys.
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http://www.mnactec.cat
http://www.mnactec.cat


El Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
s’afegeix al Dia Internacional dels Museus 
amb un programa especial dedicat al flamenc, 
emmarcat en dues jornades de portes obertes el 
dissabte 14 de maig (de 19 h a 1 h) i el dimecres 
18 de maig (d’11 a 19.30 h). Entre les activitats 
destaca «Pujar i baixar escales. Sobre el treball de 
Teresa Lanceta com a escriptora», una actuació 
a càrrec de Pedro G. Romero i Teresa Lanceta, 
que tindrà lloc el dissabte 14 de maig a les 21 h. 

Fruit de la coautoria d’ambdós artistes, 
la proposta comptarà amb la participació de 
les bailaoras Javiera de la Fuente, Fuensanta 
La Moneta i Ana Morales per oferir una 
actuació inèdita. A partir d’una lectura de 
textos propis de Romero, les tres bailaoras 
actuaran amb teixits de Lanceta. 

Per completar la proposta, la mateixa Lanceta 
tornarà al MACBA el 18 de maig per reflexionar 
amb la comissària Leire Vergara sobre «Treball 
d’estudi» en un acte programat a les 19 h. 

Per altra banda, tant el 14 com el 18 de maig, 
el museu obrirà les portes amb accés lliure a les 
exposicions en curs: Teresa Lanceta. Teixir com 
a codi obert; En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual; la Col·lecció MACBA, i 
Manuals de reparacions i sons còsmics. A més, 
en horari habitual, tindrà lloc la popular venda 
especial MACBA BOOKS, que ofereix una selecció 
de llibres del MACBA a un preu únic de 6 €.

Foto: Miquel Coll

Centre 
de les Arts Lliures
de Barcelona

Des del Centre de les Arts Lliures de Barcelona 
(Fundació Joan Brossa) també s’afegeixen 
a la jornada de portes obertes del dissabte 
14 de maig. Algunes de les activitats que 
presenten són «Barcelona poesia: marató 
Pasolini» d’11 a 20 h, en col·laboració amb 
Edicions Poncianes; «Vermut a la Terrassa» de 
12 a 13.30 h, amb el vermut de la Fundació 
Mescladís; «El Garfi», intervenció coreogràfica 
del col·lectiu Big Bouncers sobre la instal·lació 
El Ganxo de Lola Lasurt a les 12 h i a les 
22 h; o «Big Bang», l’espectacle itinerant 
gastropèdic de La Decimonònica a les 22 h. 
A més, durant La Nit del Museus, també es 
podran visitar les tres exposicions actives: Joan 
Brossa, la Serp Viva a cura de David Bestué, 
una mostra permanent dedicada a la figura i 
l’obra de Joan Brossa; El Ganxo, la platea com a 
escenografia de Lola Lasurt, emmarcada dins 
el programa Gabinet Brossa; o La invisibilitat 
del Dau. Enric Tormo, impressor i fotògraf a cura 
d’Aitor Quiney, dedicada a la vida, obra i context 
cultural, artístic i polític d’Enric Tormo i Freixes 
(Barcelona, 1919-2016), es tracta de l’obra 
més reconeguda de la seva col·laboració amb 
el grup Dau al Set i amb Joan Miró com a tècnic 
d’alguns dels seus llibres més importants.
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MACBA



Monestir 
de Pedralbes

La Nit dels Museus, el Monestir de Pedralbes 
obrirà les portes al capvespre per poder visitar 
tots els racons del monestir. En aquesta ocasió 
el claustre estarà il·luminat de manera especial 
i es podrà fer un recorregut guiat. També es 
podran visitar algunes de les dependències 
del seu entorn per descobrir els detalls de la 
vida d’un monestir femení d’origen medieval. A 
més, es podrà visitar en tres torns l’exposició La 
Lluna de Lotus, una exposició d’art i poesia de 
la monja budista Ōtagaki Rengetsu. Es tracta 
d’una de les dones amb més talent creatiu del 
Japó del segle xix, que a través de l’experiència 
artística evoca la impermanència del món. Com 
a activitat complementària de l’exposició també 
es durà a terme el taller «Llums d’origami», apte 
per a totes les edats, on es faran làmpades amb 
la tècnica mil·lenària «Origami», emprada al Japó 
per fer ofrenes amb preuats papers, dedicades 
als esperits de la natura xintoistes anomenats 
Kamis. L’activitat serà realitzada per Estela 
Moreno, enginyera de paper especialitzada en 
Origami. Posteriorment, aquestes làmpades 
serviran a tall d’ofrena al claustre. Per a les 
dues activitats és necessària la reserva prèvia.

Museu etnològic
i de cultures 
del món

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, 
el Museu Etnològic i de Cultures del Món obre 
les seves portes La Nit dels Museu, dissabte 
14 de maig, de 19 a 1 h. A la seu del carrer de 
Montcada, de 19.30 a 22.30 h, dues educadores 
de fragments comentaran obres significatives 
de l’exposició permanent, abastant  els  quatre 
continents que hi representats; mentre que de 
22 a 23 h, el pati principal acollirà un concert de 
la Coral de Casa Àsia, formada per 25 cantants 
procedents de diversos països acompanyats de 
flauta i piano electrònic. A la seu de Montjuïc, de 
19.30 a 21 h es farà un tast de la visita guiada 
«Quina feinada! Dones, subsistència i cures» 
en què través dels objectes dels museu es 
descobriran les activitats que totes les societats 
i cultures necessiten per viure i subsistir: la 
cura de les persones, l’elaboració d’aliments o 
el manteniment de les cases i els vestits, totes 
elles tradicionalment associades a les dones. 
De 20 a 23 h, a la mateixa seu, hi haurà també 
un passi de vídeos -píndoles de 2 a 3 minuts en 
què es projectaran les càpsules de vídeo que el 
personal del museu ha gravat sobre la seva feina 
quotidiana en els diferents espais del Museu.
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Museu de 
Ciències Naturals
i Jardí Botànic 
de Barcelona

La Nit dels Museus, al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona es podrà veure 
gratuïtament l’exposició permanent Planeta 
Vida i les exposicions Una mirada LGTBI+ a 
Planeta Vida, (In)visibles i (o)cultes i al Terrat 
Viu. Al vestíbul del museu a partir de les 20 h 
del vespre hi haurà 6 passis de 15 i 20 minuts 
que combinaran un espectacle de dansa i un 
repertori de piano. Les propostes són Rítmia, 
un espectacle de dansa contemporània que 
explora la poètica del ritme i Naturalment, 
música! la proposta de piano amb un repertori 
de Dasha Madvedeva inspirat en la natura.

Al Jardí Botànic també podrem veure 
l’exposició temporal Més que abelles. 
Pol·linitzadors i flors, la vida en joc i el Gabinet 
Salvador. A més, també es podrà visitar la 
col·lecció de planta viva del Jardí en tota la 
seva extensió. S’oferiran tres torns d’una hora 
per fer visites guiades a la col·lecció per part 
de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de 
Barcelona. A partir de les 21:30 h, a la plaça 
Polivalent es projectarà l’espectacle visual Som 
aigua!, amb projeccions de líquids creades en 
directe a través del concepte «Liquid light show».

Palau Güell

El Palau Güell s’hi adhereix i convida la 
ciutadania a conèixer aquesta obra mestra 
d’Antoni Gaudí situada al cor de Barcelona. 
La Nit dels Museus permet visitar el 
Palau íntegrament i gaudir del seu terrat 
il·luminat especialment per a aquesta nit.

La visita al Palau Güell és 
imprescindible per a conèixer Antoni 
Gaudí i la seva relació amb Eusebi Güell, 
el Modernisme català i la versatilitat 
de l’arquitecte com a artífex d’aquesta 
tendència. Es tracta d’un dels immobles 
de nova planta que Gaudí va poder acabar, 
i el més ben conservat, ja que no ha patit 
mai modificacions essencials. Per això, 
no és excessiu afirmar que es tracta 
de l’edifici més genuí de l’arquitecte. 

El repartiment de les entrades a 
les taquilles del Palau Güell es farà 
en dos torns; el primer, comença a 
les 19 h fins que s’exhaureixin les 
entrades i el segon, a les 21.30 h. 

L’entrada inclou la visita a l’espai 
expositiu del Palau que actualment 
acull l’exposició fotogràfica La cara 
oculta del Palau de Güell. La mostra 
proposa un viatge de descoberta entre 
els seus racons més amagats a través 
d’un recull d’imatges originals del 
fotògraf Ramon Manent, especialitzat 
en el retrat de l’art i l’arquitectura.
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CaixaForum

Amb motiu de La Nit dels Museus, el 
CaixaForum ofereix entrada lliure a les 
exposicions de les 19 h a la 1 h, així com dues 
activitats també gratuïtes, però amb reserva 
prèvia d’entrades. En primer lloc, ofereix ‘El 
viatge de les mans’, un microconcert on Toni 
Xuclà, Clàudia Cabero i Gemma Abrié crearan 
un viatge musical i poètic ben original. Al 
llarg de molts segles, dones i homes han 
sentit i escrit sobre els mateixos temes: amor, 
desamor, vida, mort. ‘El viatge de les Mans’ és 
una proposta musical que connecta els textos 
dels primers poetes catalans amb els de poetes 
i artistes d’avui. En segon lloc, el museu oferirà 
també el taller ‘Simetries. Reflexos i miralls 
per ordenar la bellesa’, el qual girarà entorn de 
diversos elements que tenen un tret en comú: la 
simetria de les seves formes. El taller brindarà 
l’oportunitat de crear a partir del fenomen dels 
reflexos, amb ajuda dels miralls i de l’enginy i 
permetrà obtenir una constel·lació de formes 
que ens fan sensació d’ordre, d’equilibri i de 
bellesa, el mateix que percebem en molts 
dels objectes que ens envolten, i també en 
nombrosos exemples de la natura i de l’art.
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Fundació 
Antoni Tàpies

La Fundació Antoni Tàpies participa de  
La Nit dels Museus amb exposicions i 
visites comentades. Les persones que 
visitin el museu el dissabte 14 de maig 
del 2022, entre les 19.00 i les 01.00 h, 
podran gaudir de les exposicions actuals: 
Tàpies. Malenconia, d’Antoni Tàpies i 
Goshka Macuga. En moviment, de Goshka 
Macuga. Les dues mostres es podran 
veure amb visites comentades gratuïtes 
de 45 minuts de durada, que tindran lloc 
a les 20.30, 21.30, 22.30 i 23.30 h.

Les dues exposicions actuals són clars 
exemples de la influència dels conflictes 
sociopolítics a l’hora de donar força i 
intensitat insòlites a les obres dels artistes. 
La mostra d’Antoni Tàpies es remunta a 
la primera meitat de la dècada de 1990, 
quan, paral·lelament a la caiguda del mur 
de Berlín (1989), la consciència sobre el 
pas inexorable del temps i l’esfondrament 
del socialisme d’estat s’obria pas entre 
la vellesa de Tàpies i un passat reduït 
a la dimensió capitalista i autoritària. 
Per altra banda, Goshka Macuga. En 
moviment (fins al 25 de setembre) reuneix 
tres grans instal·lacions especialment 
significatives en la trajectòria de l’artista 
polonesa: Plus Ultra (2009), The Nature 
of the Beast (2010) i Untitled (2011). 

http://www.mnactec.cat


El Museu Marítim de Barcelona obre les portes 
el dissabte 14 de maig perquè puguem gaudir i 
aprendre amb les seves exposicions des de les 
19 h fins l’1 h de la matinada. Com a novetat 
d’enguany, i comptant amb la col·laboració de 
l’Associació Retrofuturista Nautilus, s’encarregarà 
d’ambientar l’edifici de les Drassanes Reials 
com si fos, tot ell, el món marítim present i 
passat. Qui no vol anar a conèixer de primera 
mà l’Ictineu, la creació de Narcís Monturiol (que 
és, talment, el submarí groc que cantaven el 
grup musical The Beatles)? O recuperar imatges 
de banyistes barcelonins amb vestits de bany 
d’allò més estrafolaris, entre moltes d’altres?

També el 18 de maig, el Museu Marítim 
s’afegirà a la proposta de l’ICOM en el Dia 
Internacional dels Museus amb diferents 
propostes que inclouran, a més a més de la 
jornada de portes obertes, de 10 a 20 h, visites 
comentades de les exposicions Jo, de petita, 
anava al moll (una reflexió sobre la sostenibilitat 
i la pesca) i El Museu Marítim de Catalunya. 
Les dones en la contractació del personal (una 
exhibició del poder de la innovació gràcies a la 
digitalització dels fons documentals del període 
de creació del Museu durant la República i 
el paper de les dones en aquell moment).

Museu Marítim
de Barcelona
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El dissabte 14 de maig, el MNAC celebra una 
nova edició de la Nit dels Museus amb una 
programació lúdica oberta a tots els públics. 
Així doncs, a partir de les 19h començaran les 
portes obertes i podreu visitar l’exposició de 
Maternasis i Donació Benet Rossell, que repassa 
la trajectòria de l’artista experimental lleidatà. De 
20 a 23h, podreu gaudir d’un itinerari guiat amb El 
museu, mirall del món, una col·lecció que funciona 
com a reflex de  la nostra societat i que també 
comptarà amb un itinerari virtual. A les 21, 22 i 
23h, podreu escoltar l’artista barcelonina Paula 
Peso, que presenta un projecte que ens acostarà 
a la música R&B i funk amb inspiracions de 
soul. A més a més, a les 20.30 h, les 21.40, les 
22.40 i les 23.30 h, la Marxing Band del Taller 
de Músics omplirà les sales del museu amb 
música en directe i podreu gaudir d’una oferta 
gastronòmica a la Sala Oval. Enguany, també 
podreu participar en un joc d’enigmes que ens 
invita a passejar per les sales del museu i explorar 
les obres d’art per resoldre un crim. A més a més, 
també podreu participar en l’activitat El Museu 
dibuixat, on podreu observar, pensar i gaudir de 
l’art amb un llapis en mà. També cal destacar 
la intervenció d’artistes d’Ucraïna refugiats a 
Barcelona a l’espai EducArt del mateix museu.

MNAC

https://www.museunacional.cat/ca/maternasis
https://www.museunacional.cat/ca/donacio-benet-rossell-escriptures-i-trajectes


Museu Tèxtil de Terrassa

La Nit dels Museus, el Museu Tèxtil de Terrassa ofereix entre les 
18 h i les 00 h l’entrada lliure a les exposicions Un museu, mil 
trames, Moda, art i feminitat de Carmen Valverde i Lola Raya; i 
Mieses de Mariona Cañadas i Pedro Murúa. També es podran 
veure les novetats exhibides: «vestit de nit», dins del projecte 
«Museus i Liceu, una història compartida» i «Espai Blanxart», 
dedicat a l’enginyer, investigador i musicòleg. A cada hora en 
punt hi haurà una visita comentada al taller de restauració tèxtil 
amb la presència de la restauradora i una visita comentada, 
amb la conservadora, a l’exposició Un museu, mil trames, que 
farà un recorregut per la història del Museu Tèxtil. A partir de 
les 19 h, el museu oferirà un taller de teixir un tapís creatiu amb 
materials reciclats que anirà a càrrec de les dones del projecte 
Teixint vivències, teixint emocions. L’activitat permetrà elaborar 
en un teler de fusta un teixit creatiu amb materials tèxtils 
diversos i reciclats. A les 22 h hi haurà l’espectacle de música 
contemporània UNRAVEL, a càrrec del ballarí Àngel Duran. Es 
tracta d’una peça que qüestiona la dicotomia entre modernització 
i deshumanització i que exposa la fragilitat humana, desteixint 
la memòria col·lectiva d’una generació, de la qual som hereus, 
com el fil perfectament trenat format per mil fibres de cotó.

Aquest 14 de maig el Museu de Granollers manté l’accés gratuït a les 
instal·lacions i convida a descobrir el món de la restauració i conservació de 
béns culturals. Emmarcat en la programació de la jornada, a les 19.30 h, tindrà 
lloc una xerrada amb el restaurador de patrimoni arqueològic Agustin Gamarra, 
en la qual s’exposarà el procés de restauració i el perquè de l’elecció de les cinc 
darreres peces adquirides pel museu. A més, l’Orquestra Cambra de Granollers 
oferirà actuacions musicals als visitants. Es tracta d’una invitació a les 
bambolines del procés artístic, i és que cal preservar el patrimoni cultural del 
nostre territori. Un dels atractius principals és el retaule gòtic de Sant Esteve de 
l’església de Sant Esteve de Granollers, que per primera vegada es pot observar 
de ben a prop a la ciutat. L’obra, que forma part de la col·lecció del MNAC, és 
la peça clau de l’exposició actual Retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant 
Esteve. L’altra exposició oberta permanentment al públic és Afinitats. Sobre 
les col·leccions del Museu de Granollers, una mostra que recull més de cent 
obres que dialoguen entre elles a través de temes com el mite, el llenguatge, 
la memòria, el conflicte o la pregunta pel sentit. I com a imprescindible, 
cal destacar l’exposició Història de les mans, un relat poètic a través d’una 
selecció de vint-i-cinc obres de tots els temps articulades a través de nou 
àmbits temàtics. La darrera exposició està oberta al públic fins al 15 de maig, 
un altre motiu per a celebrar el Dia Internacional dels Museus a Granollers.

A
G
E
N
D
A

M
U
S
E
U
S

2
0
2
2

Museu 
de Granollers

http://www.mnactec.cat
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Manresa se suma un any més a la commemoració 
del Dia Internacional dels Museus amb un ampli 
programa de dinamització promogut per l’Ajuntament 
de Manresa, que inclou jornades de portes obertes, 
visites guiades, exposicions, jocs, tallers, conferències 
i altres propostes que tindran lloc, des del dia 14, 
fins al 21 de maig. Una proposta oberta a tots 
els públics i de caràcter gratuït que té l’objectiu 
de posar en valor els equipaments museístics 
de la ciutat i reivindicar també la importància 
d’aquestes institucions culturals com a entitats que 
incideixen en el desenvolupament de la societat. 

Pel que fa a la jornada de portes obertes, podreu 
visitar el Museu de Manresa, que compta amb 
l’exposició de Becoming Devenir Esdevenir de l’artista 
Eugènia Balcells i l’exposició El llenguatge de les 
caixes d’Antolina Vilaseca i Hilda Zagaglia mentre que, 
al Museu de la Tècnica de Manresa podrem visitar 
l’exposició permanent de La Cinteria i la Sèquia. Al 
Museu de Geologia Valentí Maschs es mostraran les 
novetats de la secció sobre estalvi energètic i minerals 
del futur amb Fòssils de l’Eocè: fòssils i canvi climàtic 
i a les portes obertes del Museu Històric de la Seu de 
Manresa podreu veure exposades obres de gran valor 
patrimonial i artístic i nombroses peces d’orfebreria. 
Al seu torn, l’Espai Manresa 1552 ens mostrarà els 
vestigis de l’església del Carme i Sant Pere Màrtir 
destruïda el 1936. També podreu passejar per les 

dependències d’un antic casal noble al Carrer del Balç, 
on el Centre d’Interpretació de Manresa Medieval ha 
proposat un itinerari que permet conèixer com era 
la Manresa del segle xiv. Finalment, el Santuari de la 
Cova de Sant Ignasi també obrirà les seves portes per 
mostrar l’obra de l’artista i jesuïta eslovè Marko Ivan 
Rupnik, que transforma l’interior del Santuari en un 
conjunt de mosaics que representen escenes bíbliques. 

I per celebrar el dia Internacional dels Museus, 
entre les novetats del programa d’enguany, destaca 
un espectacle de màgia matemàtica a càrrec de 
Màgic Pol al Museu de la Tècnic el dissabte 14 de 
maig al Museu de la Tècnica de Manresa. L’endemà 
diumenge 15, podrem seguir un itinerari guiat entre 
les localitzacions de les esglésies enderrocades 
durant la Guerra Civil amb la visita a l’exposició «El que 
diuen les pedres callen els arbres» i  podrem visitar 
l’exposició de Jesús Galdón al Magatzem lapidari del 
Museu de Manresa. En el mateix centre, el dia 17 es 
farà la presentació del projecte educatiu «Accions 
Intregradores», una proposta d’activitats lúdiques 
inspirades en l’enginyeria i l’arqueologia, adreçades 
als infants. El dia 18, el Museu de la Tècnica acollirà la 
conferència «Josep Nogueras i Farreras i la renovació 
de la indústria tèxtil» i també s’inaugurarà l’exposició 
fotogràfica «Petjades del temps» a la Casa Lluvià. I el dia 
19 Josep Quevedo presentarà La ruta dels fets del 1932 
on podrem recórrer els punts claus de la revolta obrera.



Museu Can Tinturé i «La Rajoleta»

La Nit dels Museus, el Museu Can Tinturé (on ara mateix es pot 
gaudir de l’exposició Gaudí & trencadís) i el Museu de ceràmica La 
Rajoleta ofereixen una jornada de portes obertes entre 17 h i 00 h. 

A les 17.30 i les 19.00 h, a la Masoveria de Can Tinturé 
s’ofereixen dues sessions de contacontes sobre el En Fanguet 
i la Terrisseta fan trencadissa, un conte on els protagonistes 
viuen aventures amb Antoni Gaudí. Després s’ofereix un taller de 
trencadís amb goma eva. Les dues sessions duren una hora i es 
recomanen a nens d’entre tres i vuit anys acompanyats d’adults. 

Al Museu de Can Tinturé i a La Rajoleta es presenten sessions 
de representació teatral per descobrir el seu patrimoni modernista, 
protagonitzades per Antoni Gaudí a Can Tinturé i pel genial mosaïcista 
Lluís Brú i la seva filla Elàdia Brú a La Rajoleta. Són sessions de 
vint minuts que tindran lloc a les 21.00 h, 21.40 h, 22.20 h i 23.00 
h. Finalment, durant tot el dia es podrà gaudir de la decoració 
floral que els veïns del carrer de l’Església han preparat per a la 
diada, així com de la decoració que els usuaris de la Residència 
La Mallola han preparat per a la façana de la Masoveria.

Per altra banda, dimecres 18 de maig (18 h) i 
dissabte 21 de maig (11 h) Can Tinturé ofereix visites 
guiades a l’exposició Gaudí & trencadís.

Fundació Palau

La Fundació Palau celebra el Dia Internacional dels Museus 
amb un concert de Carola Ortiz, premi Calàndria de Núvol del 
2021. La cantant i clarinetista va publicar l’any passat Pecata 
beata (Segell Microscopi), un disc en què la compositora 
terrassenca ha musicat poemes d’escriptores catalanes com 
Montserrat Abelló, Mercè Rodoreda, Víctor Català i Anna Gual. 
Músic inquieta i exploradora de l’expressió artística en altres 
cultures, en aquest disc retorna a casa. És un treball on Ortiz 
es mou entre una melodia mediterrània, ritmes folklòrics, 
una instrumentació cambrística i harmonies jazzístiques.

A part del concert, que serà el dimecres 18 a les 19 h, el 
museu ha programat portes obertes del 14 al 22 de maig. 
Aquests dies també es pot visitar l’exposició Del Balís al 
Túnel. Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac i Arenys 
de Mar, una mostra de dibuixos, plànols i fotografies de 
Núria Gifra sobre l’edificació —existent, desapareguda o 
projectada— en l’espai comprès entre la via del tren i la costa, 
que va des de la Riera de Balís fins a Sant Vicenç de Montalt. 
Complementen l’exposició textos de Josep Pla, documentació 
de Jordi Sellarés, material de l’Arxiu Nacional i molt més.
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MEV Museu 
d’Art medieval

La Nit dels Museus prendrà una dimensió màgica al 
Museu d’Art Medieval: art, concerts, espectacles, 
jocs, disfresses i una plaça lúdica i festiva. 

A l’interior del Museu, s’intercalaran les visites de 
l’equip educatiu del MEV amb diferents actuacions 
artístiques fins a les 23h. Per altra banda, la plaça 
Bisbe Oliba es dinamitzarà juntament amb el col·lectiu 
La Clota i el foodtruck de La Creperia de Vic.

De 21 a 24 h, el MEV i La Clota presenten tres espectacles 
musicals. En primer lloc, Fart d’enuig e tristor, un espectacle 
poètic, visual i sonor en què Raquel Santanera Vila recitarà 
versos medievals catalans, Adrià Ballús Puigví versionarà el 
Llibre Vermell de Montserrat amb la seva guitarra elèctrica i 
Arnau Musach crearà projeccions pròpies. 3.III.III + SHOEG 
és un espectacle experimental gregorià que jugarà amb la 
il·lustració en viu per explorar el romànic a partir de les seves 
pròpies metodologies. Estel Juvanteny transformarà en dones 
i traços el que passa al seu voltant i Carlos Martorell en 
posarà moviment. Finalment, Zarza, un duo de baix, guitarra 
i veu crearà una atmosfera de càntics antics i profans. 

Fundació Jacint Verdaguer 

Durant la Nit dels Museus, la Fundació Verdaguer de Folgueroles 
presenta l’espectacle El joglar «amb Arnau Tordera» a l’església de 
Santa Maria, on el cantautor interpretarà íntegrament l’obra Verdaguer, 
ombres i maduixes. El 18 de maig hi haurà la Jornada de portes obertes 
a la Casa Museu Verdaguer. A les 19 h també es presentarà l’acte La 
Força Verdaguer: Per a una exposició multidisciplinària, un projecte de 
creació de Neus Dalmau, presentat de manera inèdita dins la Festa 
Verdaguer 2022. En aquest acte també es farà la presentació del seu 
llibre Exorcisme. Història d’una pintura (Roure Edicions), amb pròleg 
d’Arnau Puig i epíleg de Dolors Miquel. Més tard, Verdaguer cedirà el pas 
a Ramon Llull amb la presentació del disc Cantata de Randa, de Salvador 
Brotons i Neus Dalmau, i es farà la presentació del curtmetratge L’àngel 
de Lloret, dirigit per Neus Dalmau, amb Fermí Reixach en el paper de 
Verdaguer i Joan Pau Romaní donant veu a l’àngel. Finalment, el dia 
20 hi haurà el taller al centre cultural de Folgueroles, on es farà una 
xerrada i projecció de l’audioconte Lo Mariner de Sant Pau a cura del 
dibuixant Toni Ortiz i Cacauet Teatre amb xerrada i debat posterior.
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Vinseum

El Museu de les Cultures del Vi de Catalunya s’uneix a 
la celebració del Dia Internacional del Museus amb un 
programa que acollirà més de deu activitats, entre el 12 
i el 22 de maig. Com a novetat, enguany no s’habilitarà 
només el mateix espai del VINSEUM, sinó, també, 
el de la Casa de la Festa Major, ja reformada.

La programació s’obrirà dijous 12 amb la presentació del 
llibre De Re Vinaria, a càrrec d’Antoni Corrales i Joaquín Ruíz 
de Arbulo (autor i prologuista), i anirà acompanyada d’un tast 
de vi de roses que posarà gust a tota la setmana. Divendres 13 
s’inaugurarà l’exposició La temporal del Milà, treball dels alumnes 
de batxillerat de l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del 
Penedès, i dissabte 14 les portes (tant el VINSEUM, com la CFM) 
s’obriran de bat a bat per acollir a tots aquells qui vulguin visitar. 

Durant la setmana posterior a la nit blanca es realitzaran, 
també, diversos tallers, projeccions, tasts, concerts i 
visites guiades a espais com Cal Berger, el Centre de 
Documentació VINSEUM, o el nou edifici del museu.

Nit dels Museus a Tarragona

Per celebrar la Nit dels Museus, diferents institucions tarragonines 
presenten Viatge a constel·lació museu, una visita guiada 
nocturna pels museus i equipaments culturals de la ciutat. La 
ruta s’estructura a partir d’un concepte de caràcter universal 
que fa de nexe d’unió entre les diferents institucions, que 
enguany és el poder. Cada centre escull una peça que ajuda 
a explicar el concepte triat i en dona una visió particular. 

Es realitzaran dues rutes de 2 h i 30 minuts en paral·lel 
que surten des de punts diferents, i en total es podran 
atendre quatre grups d’unes 50 persones. Els desplaçaments 
més llargs es realitzaran amb el trenet turístic, mentre 
que la resta de desplaçaments es fan a peu. 

En aquesta edició es donarà l’opció de fer la ruta de manera 
autònoma entre els dies 14 i 18 de maig. A tal efecte, s’editarà 
un petit àlbum de cromos on els participants podran anar 
col·leccionant les diferents peces que formen part de la ruta. 
El àlbums es podran recollir a les seus de les institucions 
participants  i els cromos s’entregaran a cada un dels centres 
després d’haver visitat la peça. Cada peça seleccionada per la ruta 
anirà acompanyada d’un un codi QR que contindrà la informació 
de la peça en relació al concepte vertebrador de la ruta.
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Al Museu d’Art Jaume Morera es podrà visitar 
l’exposició Encreuaments. Dipòsits de la Col·lecció 
Nacional de Fotografia i d’Art Contemporani, 
a càrrec de Jesús Navarro. Des de les 20.00 h, 
tindrà lloc l’activitat ‘Encreuats’, aproximacions 
guiades a l’obra i accions musicals, a càrrec de 
l’alumnat de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida. 

El Centre d’Art La Panera acollirà les exposicions 
Mireia Sallarès. Tenir una història, tenir una 
responsabilitat (Joana Masó); El verb harmònic 
(David Armengol); Jingle. Un fil de vida musical 
(Laia Estruch, Espai MiniPanera); i Ediciones 
Originales. 77magazine: històries veritables 
(Anna Roigé, Centre de Documentació). A les 
20.00 h, ofereix ‘Sirena’, una performance 
de Laia Estruch, amb textos d’Irene Solà. 

El Museu de l’Aigua presentarà l’exposició: 
Joan Oró. El científic de la vida (Campament 
de la Canadenca). A les 18.30h, tindrà lloc la 
conferència ‘Mart, una aposta de tot al vermell’ 
(Joan Anton Català). I a les 22.00 h, una visita 
guiada per les exposicions del museu.

El CaixaForum Lleida exposarà Cartells de la vida 
moderna. Els orígens de l’art publicitari; que inclou 
cartells de Henri de Toulouse-Lautrec, Ramon 
Casas, Joaquim Sorolla o Santiago Rusiñol. 

Al Castell dels Templers de Gardeny, a partir de 
les 20h, hi haurà visites guiades de mitja hora per 
donar a conèixer la comunitat de monjos guerrers 
que van viure a la Comanda Templera de Gardeny. 

El Roda Roda Museu de l’Automoció de Lleida 
mostrarà la peça del trimestre: «Vehicles funeraris», 
i a les 20.00 h, hi haurà la xerrada ‘L’últim 
viatge. La mort i les seves tradicions a Lleida 
segons la documentació de l’Arxiu Municipal’ 
(Iolanda Enjuanes). A les 20.30 h, s’oferirà un 
recorregut per l’exposició temporal i per la 
resta de vehicles de la col·lecció del museu.

La Seu Vella de Lleida obrirà les portes per 
ensenyar l’escenografia El poema de l’home, 
de Guillem Viladot, i donar a conèixer un dels 
màxims exponents de la poesia experimental; 
a càrrec de Pau Minguet i de Jaume Farreny. 

Al Museu de Lleida podran visitar-se les exposicions 
Imago Urbis. La Lleida del segle xvi, que inclou 
visites dinamitzades a càrrec d’Antoon van der 
Wijngaerde, i Els amors dels déus, així com la 
mostra d’una selecció de gravats del fons Gelonch 
Viladegut. A més, a l’Espai 0 hi haurà exposada 
la taula de la Mare de Déu, el Nen i santa Anna, 
l’última donació que ha rebut el museu. 

El 14 vuit equipaments culturals de Lleida 
participen a La Nit dels Museus amb un seguit 
d’activitats adreçades a tots els públics i portes 
obertes des de les 20.00 hores i fins a mitjanit. 


