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FESTIVAL. Tárraco Viva 
per B. C. 

Vestir-se com un senador romé, 
legionari, gladiador, sacerdot o es-
clau. Es l'activitat Vine, veo i vio, 
que es realitzarb dins del festival 
Tbrraco Viva, del 16 al 26 de maig. 
Un espectacle que anima els es-
pectadors a deixar de ser-ho i par-
ticipar directament. Una manera 
més efectiva de promoure la divul-
gació histórica Almenys aquest és 
el propósit del festival, que com-
pleix els 15 anys amb bona 
acceptació: una mitjana de 
100.000 espectadors anuals. 

COMPRAR 1 BEURE 
Referéndum 

per Ana Pantaleoni 

Es diuen Referéndum, peró no te-
nen res a veure amb el procés 
sobiranista catalé. Bé, una mica si. 
Aquí es tracta del dret a decidir. 
"Evoquem el jo decideixo, signifi-
ca comprar sabent el que com-
pro". Referéndum és un negoci 
cent per cent online de venda de 
roba fabricada íntegrament a 
Catalunya. Van començar a l'octu-
bre del 2012 i han llançat dues 
col.leccions de moda d'home, 
una d'hivern i una altra d'estiu. 
"Pretenem recuperar el teixit in- 

çimirr ho Just in 	ti- 
me". A Referén- 
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dum 	també 
confeccionen a 

I mida i no elimi- 
nen res. El que 
funciona 	es 
manté vio a la 
col.lecció. 	En- 
tre els projec- 
tes a curt termi- 
ni, la signatura 
obriré 	aquest 
estiu una pop- 

dustrial minvat a Catalunya pen- op store al carrer Major de Sitges. 
sant que es recuperaré", explica Una peça de Referéndum val 80 
l'emprenedor i responsable del euros de mitjana 
projecte, Santi Casanelles. "Cre- 
iem que produint aquí podem fer- www.referendumwear.com 

Propostes a Barcelona 
¡ també més enH 

José Ángel Montañés 

J untament amb esgiésies, 
ajuntainents i escoles, els 
museus són les installaci-

ons que no solen faltar en gaire-
bé cap inunicipi. A Catalunya hi 
ha, segons les últiines dades pro-
porcionades per la Generalitat, 
113 museus i 405 col-leccions 
que reuneixen més de 17 milions 
de peces i que van rebre un total 
de 23 milions de visitants el 2011. 

Són xifres d'éxit d'un sector 
que a Catalunya inou un voluin 
econóinic de més de 100 milions 
d'euros a l'any i que sembla no 
veure's afectat per la crisi actual 
atenent a la continua aparició de 
nous centres en els últiins anys. 
Catalunya, encara que costi de 
creure, coinpta amb prop d'un 
centenar de nous museus i cen-
tres d'interpretació de patrirnoni 
nascuts en els dos últiins anys 
—deIs quals 40 són nous i 30 més 
han estat reforinats—, que han 
aconseguit obrir-se caini i han po-
gut ser finalitzats, inentre que 
una mica més d'una desena se-
gueixen en obres i obriran les 
portes els meses vinents. 

Peró aquestes xifres positives 
no amaguen unes altres dades 
més preocupants. Des del 2008, 
els museus catalans han vist 
com la inversió, els pressupostos 
i les despeses ordinéries de man-
teniment són cada vegada més 
baixos, cosa que ha obligat a re- 

duir horaris, activitats i progra-
mes d'investigació i, pitjor enca-
ra, acoiniadar treballadors. 1'ins 
i tot alguns deIs nous centres 
que han sorgit com bolets han 
tingut probleines per obrir les se-
ves portes l'endeiné de ser inau-
gurats i gairebé tots han arren-
cat a inig gas. 

Mentrestant la Generalitat, 
que el inarç del 2012 va anunciar 
un nou Pla de Museus per posar 

200 activitats gratis 
dissabte vinent 
amb el patrimoni 
com protagonista 

ordre a aquest univers, no acaba 
de posar-lo en inarxa i les seves 
famoses constel-lacions seinblen 
perdudes en forats negres. 

Peró els museus segueixen 
plens de dinainisine i activitat, 
tot afrontant la crisi amb dosis 
d'enginy i voluntarisme. Des de 
fa anys aprofiten una jornada 
per mostrar les seves collecci-
ons i exposicions i, de passada, 
conscienciar la població sobre la 
seva funció social. Es durant el 
Dia Internacional deIs Museus, 
que enguany viuré la 36a edició 
sota el lema Museos (mernória + 
crealiuilat) Progrés social, i que  

aquest dissabte els museus cele-
braran amb més de 200 activi-
tats. Un deIs actes més destacats 
de la jornada és la Nit deIs Mu-
seus (que enguany coincideix 
amb el Dia Internacional), en 
qué 62 centres de Barcelona i 
l'érea metropolitana obren gratis 
des de les 19 llores fins a la una 
de la mnatinada. Durant tot dia, 
des Tuna perspectiva diferent 
—a través d'itineraris, visites tea-
tralitzades, activitats musicals, 
tallers i fins i tot copes a la fres-
ca—, i si el teinps 110 permnet, el 
pa trimnoni seré el protagonista. 

Aquest any són 16 els nous 
centres que s'incorporen a la 
celebració: entre elIs la Fabra i 
Coats, l'imnponent edifici que 
aviat acolliré la seu del Museu 
del Disseny de Barcelona 
(DHUB), el Centre de Documnen-
tació i Museu de les Arts Escéni-
ques de l'lnstitut del 'leatre, el 
Museu Diocesé de Barcelona, 
l'Estudi 1otogréfic Centelles i el 
Museu 1C Barcelona. L'any pas-
sat, tot i la pluja, 75.000 persones 
van optar per visitar els museus 
durant la jornada nocturna, en 
horaris en qué tradicionalmnent 
estan tancats. 

DIA DELS MUSEUS 
www.museu52013.cat 
NIT DELS MUSEUS 
www.bcn.cat/lanitdelsmuseus 

De les 200 propostes previstes 
per gaudir del patrimnoni durant 
aquest cap de setmnana, mnoltes 
es desenvolupen a Barcelona, 
peró la mnajoria estan repartides 
pels diferents museus i centres 
culturals de tot Catalunya. 
Aquesta n'és una selecció: 

P Museu Nacional d'Art de Ca-
talunya (MNAC). A part de po-
dervisitar tot el inuseu (incloent-
hi les excepcionals obres d'art 
medieval), es podré veure l'ex-
posició sobre La batalla de Te-
loan de Fortuny i escoltar un con-
cert deja zz a la Sala Oval (a par-
tir de les 21 llores). 

P Museu Europeu d'Art Mo-
dem. Oportunitat per veure 
l'exposició d'escul tura catalana 
amnenitzada per un comlcert de 
blues, reggae i rock (22 llores). 

CaixaForum. 'lorna a ser gra-
tis per veure l'exposició sobre el 
cinema de Georges Méliés o la 
influéncia de l'art en la fotogra-
fia, a més d'un concert de músi-
ca africana (22 llores). 

P Museu d'Arqueologia de Ca-
talunya-MAC. Perinet veure en 
directe com es pentinaven les ro-
inanes en l'exllibició que faré el 
perruquer Raffel Pagés (de 22.30 
a 23.30 llores). 

Museu de la Xocolata ¡ Ar-
xiu Fotogréfic. Dos centres 
que coinparteixen edifici i, per 
un dia, activitat: a Fotografies ¡ 
xocoiatines! es podré realitzar 
una saborosa peça de xocolata i 
després personalitzar-la amb 
una imatge que podran triar al 
Museu de la Fotografia del pis 
superior. 

Museu de Lleida. PcI tras-
Ilat (temporal) de la Verge de 
Bellpuig al seu inonestir, la joia 
del inuseu és la Mare de Déu de 
Saidí, una altra escultura en pe-
dra del taller de Bartoineu de 
Robió del segle XIV. El dissabte 
es representará Petites Peces 
Pies, inonólegs que recreen 
llistóries ainagades rere els per-
soilatges de les piiltures inurals 
de la Pia Alinoina (20.30 llores i 
21.30 llores). 

P Museu Arqueológic de Tar -
ragona (MNAT). Després d'es- 

tar tancada durant anys, es po-
dré visitar la mlecrópoli paleocris-
tiana. Al mnuseu es representará 
Pi viatge d'Eneas a través de les 
gorges de ¡'A ve rn (24 llores). 

Casa Museu Lluís Domé -
nech i Montaner, Canet de 
Mar. Visita a l'exposició Fis vesti-
gis del Modernisme i comlferéilcia 
(19 llores) Fis taliers d'artista, es-
pais de col-leccionisme i oci, a 
cérrec de Fétimna López Pérez. 

Museu d'Art de Cerdanyola 
i Museu de Ca n'Oliver. Els dos 
museus de Cerdamlyola propo-
seml una visita conjunta a les ex-
posiciomls Cara a cara. El retrat 
en la fotografia catalana des deis 
50 i Fam i guerra a Catalunya. 
Psi ratég ies de supervivéncia 
1936-1959. dues mostres, dife-
rents d'emltrada, que reflecteixen 
la capacitat de l'ésser llumné, 
amb una cémnera o una cullera a 
les mnamls (a partir de les 19.30 
llores). 

Museu d'Arqueologia de Ca -
talunya-MAC, Girona. Set mu-
seus de la ciutat s'umleixeml en un 
recorregut guiat per realitzar la 
visita Set tresors, set mo me nts so-
bre la llistória de Girona (de 21 a 
23.30 llores). 

lnstitut de Paleontologia 
Miquel Crusafont, Sabadell. 
Les restes d'amlimnals prehistó-
rics es veurail amnamlsides per 
la música d'éries d'ópera que 
dos camltamlts deIs Amnics de 
l'Opera de Sabadell, amb ajuda 
d'un piano, cantaran en una 
de les sales del mnuseu (23 llo-
res). A prop, al Museu d'His-
tória de Sabadell, S'imlaugura 
Vidres negres del neolític. D'on 
vénen?, Oil es podraml veure sis 
peces ileolítiques, de 6.000 
anys d'amltiguitat, elaborades 
amb obsidiamla procedent de 
Sardemlya. 

Església de Sant Climent de 
Taüll. A Oberi per obres es po-
draml veure les actuaciomls que 
es dueml a termne a l'imlterior del 
temple per recuperar les pimltu-
res origlilals romnémliques de 
l'absis i el mou projecte de 
museYtzació, que recorre a la 
pro.jecció de les pimltures que 
des de gairebé fa un segle són al 
MNAC (12 llores). 
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Una de les sales d'exposidvns de la Fabra i Coats. / MARCELLÍ SÁENZ 

Museus de dia i de nit 
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