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LA NIT DEL DISSABTE AL DIUMENGE MUSEUS I RECINTES PATRIMONIALS DE LA CIUTAT

OBREN LES SEVES PORTES FINS A DOS QUARTS DE DUES DE LA MATINADA

Ni trobareuBen Stiller fent de
guarda nocturn delmuseu, ni
els animals dissecats delMuseu
Blau es passejaran per les seves
sales (els que sí que es belluga-
ran són els verinosos animals
de l’exposicióEnverinats), ni les
modernes escultures delMacba
baixaran dels seus pedestals,
ni el Guifré el Pilós que hi ha al
Museu d’Història deCatalunya
aixecarà lamà per pintar amb
la seva sang les quatre barres
en un escut daurat. Tot i així,
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Com en edicions anteriors, la plaça dels Àngels serà una de les més concorregudes de la Nit dels Museus. XAVIER CERVERA

aquest dissabte, 17 demaig, els
museus catalans estaran vius
fins ben entrada la nit.
Un anymés, el dissabtemés

pròxim al Dia Internacional
delsMuseus (18 demaig), se
celebra la Nit Europea dels
Museus, en què participen uns
4.000museus de tot el con-
tinent. I només a Barcelona,
que el 2008 en va formar part
amb 21 centres oberts, en
aquesta edició se’n podran vi-
sitar 72 entremuseus i recintes
patrimonials. LaNit delsMu-
seus permet entrar gratuïta-

ment, entre les 7 de la tarda i
la 1 de lamatinada, als espais
que s’hi apunten. L’any passat
133.272 persones ho van apro-
fitar i aquest, amb deu esta-
blimentsmés oberts, s’espe-
ra que en siguinmoltesmés.
Sobretot per les característi-
ques d’alguns d’aquests espais.
Josep Lluís Alay, director de
Patrimoni,Museus i Arxius
de l’ICUB, que és l’organisme
que coordina la Nit, ho explica:
“Aquest any els visitants tenen
quatre grans espais nous per
triar, com són el RecinteMo-

dernista de Sant Pau (hi hau-
ràmúsica en directe als espais
enjardinats), el Born Centre
Cultural (en quèManel Camp
Quartet + Lídia Pujol oferiran
l’espectaclemusicalRessorgir
2014), el castell deMontjuïc i
la Filmoteca de Catalunya. Són
espaismolt grans i que habi-
tualment rebenmoltes visites,
i per tant, i pel fet de ser ac-
tes gratuïts, es preveu que se-
ran espais que dissabte rebran
molts visitants”.
Aquest serà un cap de set-

manamolt especial en què

s’ajunta la Nit delsMuseus
amb el Dia Internacional dels
Museus, i per tant dos dies de
portes obertes. Diumenge els
museus públics també seran
gratuïts, tot i que la major part
dels privats que obrin cobra-
ran l’entrada.
La Fundació Francisco Go-

dia, que torna a participar en
laNit, i l’Estudi Regomir, que
obrirà les seves portes permos-
trar l’homenatge que està fent a
l’escultor JosepMaria Subirac-
hs, recentment traspassat, amb
una retrospectiva que estarà
oberta al llarg de tot l’any 2014,
són alguns dels centres privats
que es podran visitar de franc
demà a la nit.
La visita de nit a unmuseu té

quelcomd’inquietant, sobretot
si parlem d’espais com el Saló

Nit al
museu
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Als webs www.bcn.cat/
lanitdelsmuseus o www.
lanitdelsmuseus.cat hi ha
tota la informació detallada
del programa d’activitats i
dels itineraris.

Podem tenir tota la informa-
ció de la Nit dels Museus al
telèfon mòbil descarregant
l’aplicació ‘La Nit dels Mu-
seus’ que trobareu a l’App
Store o a Google Play.

Utilitzeu l’etiqueta
#bcnesmuseu per tuitejar
sobre la Nit dels Museus.
Seguint-la, i seguint el comp-
te @bcncultura, estareu al
dia de tota l’actualitat de la
vetllada.

Participeu en un concurs
fotogràfic etiquetant les
vostres fotos de la Nit dels
Museus amb #bcnesmuseu
a Twitter o a Instagram, i
podreu guanyar un abona-
ment per un any al carnet
BCNcultural!

Si voleu opinar sobre la Nit
dels Museus podeu entrar a
www.lanitdelsmuseus.cat,
entre el 18 i el 31 de maig, i
omplir l’enquesta. Us rega-
laran una entrada per a dues
persones per visitar un altre
dia i fins al 31 de desembre
del 2014 un dels museus
que participen en aquesta
iniciativa.

del Tinell, a la plaça del Rei,
o elMEAM, al carrer Barra
de Ferro. Les pedres antigues
sónmésmisterioses quan es
fa fosc, i recórrer les estances
d’aquests palaus es conver-
teix en tota una experiència.
Amés, fer-homentre escol-
tem un concert de saxo a càr-
rec del LimnosQuartet, com
el que es farà al PalauGomis,
seu delMEAM, encara ésmés
atractiu. O recórrer l’interi-
or de les naus de les Drassa-
nes Reials delMuseuMarítim,
on hi hauràmúsica amb l’Or-
questra Simfònica, la Raval’s
Band i els Combos de l’Escola
deMúsics JPG. I sense oblidar
la sala Oval del PalauNacional
deMontjuïc, on es podrà gau-
dir d’un concert de BigMama,
amb tres sessions.

Hi ha museus que obren amb
una oferta d’exposicions tem-
porals molt destacada (el Ma-
rítim no obreVíkings, tot i que
sí la resta del museu). Al Saló
del Tinell es podrà visitar una
petita joia expositiva, 1714 i el
món, en què es pot contemplar
art africà de principi del segle
XVIII, o conèixer què passava
a la Xina, Amèrica o l’Àfrica
mentre els barcelonins eren
assetjats per les tropes borbò-
niques. Una exposició, a més,
molt atractiva pel seu disseny.
Unes altres pedres a què la nit
escaumolt bé són les del reial
monestir de SantaMaria de
Pedralbes. Aquest espai tam-
bé ofereix una altra exposició
especialment destacada, Patri-
moni en temps de guerra, que
estudia la significació que va

tenir el monestir de Pedralbes
en l’interval del 1931 al 1941
dins el context polític, soci-
al i cultural de Barcelona i de
Catalunya.
Habitualment alguns mu-

seus de l’ÀreaMetropolitana
s’afegeixen a la Nit amb pro-
postes originals. Enguany el
Museu Agbar de les Aigües
de Cornellà de Llobregat fa el
seu desè aniversari i ha pro-
gramat el concert Lamúsica
de l’aigua, que recrearà el fluir
continu i la sonoritat perso-
nal d’una gota d’aigua a través
de la música de Ferran Sor, el
capvespre en el mar de Villa-
fuerte, l’univers marítim d’Al-
béniz, Pahissa i Toldrà, i un
passeig expressiu pel port de
Barcelona d’Eduard Rodés, en
un espectacle musical a càr-

rec de José Antonio Escobar
(guitarra) i el quartet de cor-
da Concertant, sota la direcció
artística d’Eulogio Dávalos. I
després es podrà veure en fun-
cionament la màquina de va-
por (21 i 23 hores).
Per facilitar el recorregut

nocturn, s’han preparat sis
rutes (vegeu el mapa) que se-
gueixen criteris geogràfics.
La ruta 1 va deMontjuïc a
l’Hospitalet i inclou la col·lec-
ció de carrosses fúnebres, el
MUHBARefugi 307, el Museu
d’Arqueologia de Catalunya
i el Centre d’Art Tecla Sala.
Dins la ruta 2, de l’Eixample a
Gràcia, tenim la Biblioteca Pú-
blica Arús, la Fundació Suñol
i el Museu delModernisme
Català. La ruta 3 va del Gòtic
al mar i passa per espais com

Ja ho deia la cançó de Jau-
me Sisa, qualsevol nit pot
sortir el sol. És també el que
es proposa laXNit delsMu-
seus, una iniciativa del Con-
sell d’Europa que arriba ja
a 40 països i 4.000museus.
L’objectiu és aprofitar la
màgia nocturna per explo-
rar noves experiències sen-
sorials entorn delsmuseus.
La llista d’iniciatives és un
cant a la imaginació i expli-
ca l’èxit de la iniciativa. Des
de laVesprada en pijama que
permet a nens de 7 a 11 anys

dormir al palau deKensing-
ton deLondres, fins a una vi-
sita amb làmpades deminer
per buscar les petjades de
l’iguanodont almuseu de
Bernissart (Bèlgica) o la visi-
ta al despatx on treballaven
ElsaTriolet i Louis Aragon a
Saint-Arnoult-en-Yvelines,
prop deParís.
La proposta permet alsmu-
seus trencar esquemes i
oferir noves propostes al pú-
blic que amplifiquen l’inte-
rès, de vegades qüestionat,
de les obres d’art exposades.

I això explica per exemple
que l’anypassat laNuit des
mystères (un joc d’equips per
trobar un tresor) aMulhou-
se tingués 25.000visitants,
més quequalsevol pinaco-
teca deParís. És tambéuna
oportunitat per descobrir els
secrets delsmuseus, perquè
s’hi apropin aquells espec-
tadors, comels nens, que en
sónmés aliens. I per barrejar
l’art amb lamúsica ounade-
gustació de vi, o simplement
per contemplar una obra
ambuna altra llum.

Qualsevol nit pot sortir el sol
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l’aqüeducte romà, el Museu de
la Xocolata i el TeatreMuseu
El Rei de laMàgia. Si la que
agafem és la ruta 4, que va del
Raval al port, podrem passar
pel CCCB, la Virreina o elMu-
seuMarítim. La ruta 5 passa
pel nord de la ciutat, Santa Co-
loma, Badalona, el Fòrum, les
Glòries i Sant Andreu, i per-
met visitar espais com Fabra
i Coats, el Museu de Badalo-
na, el Museu del Disseny o el
Museu Torre Balldovina. Per
acabar aquest llarg i ambiciós
passeig, la ruta 6 se’n va a l’al-
tra punta de la ciutat, a Sant
Gervasi, Pedralbes, Esplugues
i Cornellà, per fer la visita de
la casa del guarda del Park
Güell, el Museu de Ceràmi-
ca La Rajoleta i el Museu FC
Barcelona, entre d’altres.

La Nit

en xarxa

La sala Oval del MNAC torna a acollir concerts. ÀLEX GARCIA


