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G U I A D E L E S A C T I V I T A T S E X T R E S P R O G R AM A D E S

Un moment de la Nit dels Museus de l’any passat

LaNit delsMuseus 2.0

Arxiu Fotogràfic de Barcelona i Mu-
seu de la Xocolata. Compagina les
fotografies històriques i la xocola-
ta, mitjançant la intervenció crea-
tiva sobre un mural d’imatges de
la ciutat.
CaixaForum. Concert amb el grup
Qbamba. Música africana i jazz
(22 h).
CCCB. Competició de poesia oral
Poetry Slam Barcelona.
Cercle Artístic Sant Lluc. Sessions
de dibuix amb model, espectacle
de ball i música folk tradicional
amb el grup Farigola (de 22.30
a 0.30 h).
CosmoCaixa. Projecció audiovisual
Planeta Móvil Nanocam. Viatge a
la biodiversitat (de 20 a 23 h, cada
hora). Taller Explorant el món
microscòpic, manipulació i obser-
vació per mitjà de lupes i micros-
copis (cada mitja hora des de les
20 h). Demostracions de com fo-
tografiar i filmar microorganismes
a les 21 h i a les 23 h.
Fundació Antoni Tàpies. La petita
nit. Familiar. Prèvia inscripció a
partir de les 19.30 h.
Fundació Joan Miró. Projecció audio-
visual 90 graus. Doble vessant (21,
22.30 i 24 h)
Macba. Taller familiar amb els
artistes Jordi Ferreiro i Quim Pac-
kard a partir de l’exposició Law-
rence Weiner dibuixos. Es crearà
un gran full on els assistents po-
dran traduir les experiències en
dibuixos (de 10 h a 20h). Perfor-
mance amb Les Salonnières (21 h).

MAE (Museu de les Arts Escèniques-
Institut del Teatre). Tallers lliures
de dansa, a càrrec dels alumnes de
l’IT (cada 30 minuts de 20 h a
23.30 h). Teatre a l’atri, actuacions
dels alumnes (de 20 h a 24h).
MEAM. Concert de blues amb Tan-
dem (de 22 h a 23.30 h)
MUHBA Plaça del Rei. Paraules i
sons, itinerari literari per la ciutat
dels segles XIX i XX amb textos
de Brossa o Rodoreda i música
tradicional catalana (de 19 a 19.45
h). Músiques a la Barcelona del
segle XVI, temps d’Àustries, assaig
obert i comentat a càrrec de Fò-
nics 2.0 (de 20 h a 22 h).

Muralla de Mar. Itinerari per la
façana marítima de la muralla
romana i la Porta de Mar (cada
mitja hora des de les 19 h).
Museu AGBAR de les Aigües. Posada
en marxa d’una de les màquines
de vapor a partir de les 19 h. Re-
cital poètic, a partir de la mateixa
hora.
Museu Can Tinturé. Espectacle
audiovisual La màgia de les rajoles
amb vídeo (23 h i 23.30 h).
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Marató de tallers familiars de
20 minuts des de la prehistòria
a l’època romana (de 19 h a 22
hores). Exhibició de perruqueria

romana (de 22.30 h a 23.30 hores).
Museu de Badalona. Casa Romana
dels Dofins. Música de cambra
(cada hora, de 20 h a 24 h).
Museu de Badalona. Jardí de Quint
Licini. Concerts (de 20 h a 24 h).
Museu de Badalona. Termes i decu-
manus. Concert i recital de poe-
mes eròtics i amorosos (de 20 h
a 24 h).
Museu de Ceràmica La Rajoleta. Fira
esotèrica d’Esplugues, amb espe-
cialistes en tarot, música i corre-
focs als jardins i als exteriors del
museu (de les 19 h fins a la 1 h).
Les ombres de la fàbrica. L’amo
i el carreter, activitat teatralitzada
(de 22.30 h a 24.30 h).
Museu de Ciències Naturals de Bar-
celona. Espectacle teatral El mu-
seu pren vida! (de 19 h a 21 h).
Museu de l’Hospitalet. Taller Jocs
per a la història. Repàs lúdic de
la història de la humanitat (de 17 h
a 1 h).
Museu de la Música. Cos, ritme i
energia amb Tap Olé, actuacions
de 10 minuts de claqué i guitarra
(de 20 h a 22 h).
Museu del Disseny de Barcelona.
Inauguració del grafisme lluminós
interactiu BruumRuum!, instal·lat
a la plaça adjacent a l’edifici
Museu Diocesà de Barcelona. Pia
Almoina. Ruta guiada Connecta’t al
Barri Gòtic (a les 19 h i les 22 h).
Museu Marítim de Barcelona. Festi-
val lluminós a la muralla medieval
i al portal de Santa Madrona (de
21.30 h a 1.30 h).

Museu Moto Barcelona. Projecció
de reportatges de les 24 hores de
Montjuïc (de 20 a 23 h).
MNAC. Jocs de pistes per a nens
a partir de 7 anys, entorn de
les col·leccions d’art romànic
i gòtic (de 10 a 1 h). A més, con-
cert de Jazz & Swing (entre
les 21 h i l’1 h).
Museu Torre Balldovina. Visita guia-
da teatralitzada a les 22 hores.
Contes de la guerra en la intimitat,
activitat de contacontes (de 22
a 24 h).
Observatori Fabra. Observació de
la lluna amb el telescopi centenari
d’aquesta institució (de 19.30 a
22 hores).
Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes. Omplim de música el
monestir. Tres concerts de quinze
minuts de durada en tres espais
diferents del monestir, que ame-
nitzen la visita. A les 20, 21.30 i
23 hores.
Teatre Museu El Rei de la Màgia.
Espectacle de màgia de 15 minuts.
Funcions cada mitja hora de 20 a
24 hores.

VISITES GUIADES

Observatori Fabra.
Can Framis. Museu de pintura
contemporània de la Fundació
Vila Casas.
Col·lecció de Carrosses Fúnebres.
Estudi Fotogràfic Agustí Centelles.
Acueducte Romà.
MUHBA Refugi 307.

ANA PÉREZ MARTÍN
Barcelona

A
rriba el dissabte a la
nit i toca… febre de
museus. 62 centres
de Barcelona i l’àrea
metropolitana obren

les portes demà des de les set de
la tarda fins a l’una de la matina-
da perquè la ciutadania pugui
gaudir del patrimoni de manera
completament gratuïta.
La nit estarà amés amenitzada

amb desenes d’activitats, des de
concerts de blues fins a tallers
infantils de dibuix passant per
actuacions de dansa o visites guia-
des a les restes romanes de la ciu-
tat que estaran il·luminades per a
l’ocasió.
Submergir-se en el patrimoni

barceloní va ser el pla nocturn de
més de 126.000 persones l’any
passat. Aquest any setze centres
s’han sumat a la festa entre els
que hi ha la nova seu del Museu
del Disseny de Barcelona, el
Museu FC Barcelona o l’acabada
d’estrenar Col·lecció de Carros-

ses Fúnebres. Amb la nit delsMu-
seus es vol “popularitzar les
col·leccions i els centres”, explica
el tinent d’alcalde de Cultura
Jaume Ciurana.
“És una invitació a gaudir del

nostre patrimoni, que la gent ho
senti com a propi”. La iniciativa
s’estén per l’àrea metropolitana
arribant, entre altres llocs, a Es-
plugues on el regidor de Cultura,
Eduard Sanz assegura: “De vega-
des ciutats tan properes comBar-
celona i Esplugues desconeixen
el seu patrimoni”. Roser Vilar-
dell, directora delmuseu de cerà-
mica Can Tinturé, reforça aques-
ta idea: “Una part de la ceràmica
del nostre patrimoni, hospital de
Sant Pau, el Park Güell, està feta
a Esplugues”.
Per alsmenys noctàmbuls tam-

bé hi haurà festa demà, perquè
per primera vegada la nit coinci-
deix amb el dia internacional
dels Museus que se celebra amb
l’entrada lliure durant tot el dia a
més de 30.000 museus de tot el
món, entre els quals hi haurà els
barcelonins.c

ARXIU

]Dissabte a la nit hi haurà
més activitats de les que és
possible recordar i molta
gent movent-se de museu
en museu. Per orientar-se
hi ha l’aplicació gratuïta
Foursquare, disponible per
a tots els telèfons intel·li-
gents i en la qual és possible
registrar-se per mitjà de
Facebook o del correu elec-
trònic. Aquesta plataforma
permetrà conèixer la progra-

mació de cada museu i, a
més, localitzar amics ser-
vint-se del GPS del telèfon
mòbil. Així es podrà saber
si hi ha algú conegut a una
cua o localitzar algú a les
sales del museu.
Hi ha encara una altra

aplicació específica, creada
exclusivament per a la nit
de dissabte, en la qual s’in-
forma d’activitats, horaris i
ubicació dels museus.
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Obres de SKRIABIN, RAVEL,
LIEBERMANN i RAKHMÀNINOV

YUJA WANG
LA PIANISTA MÉS ACLAMADA
PEL PÚBLIC I LA CRÍTICA INTERNACIONAL
OFEREIX UN ÚNIC RECITAL
A L’AUDITORI

Principal mitjà patrocinador de MÉS:

A partir de 23! Entrades:
Taquilles de L’Auditori i Telentrada

www.auditori.cat

MÉS

62museus de Barcelona obren les portes des de les set de la tarda fins a la una de lamatinada

Quèfasdemàa lanit?


