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Una nit a l’any, anar al museu 
després de sopar és possible. 
La Nit dels Museus, una 
iniciativa del Consell d’Europa 
en la qual participen més de 
4.000 museus de 40 països, 
arriba a la desena edició. El 
dissabte 17 més de 70 centres 
de la ciutat obren portes fins a la 
una de la matinada. A banda 
d’exposicions, s’hi celebraran 
concerts, recitals de poesia, 
tallers i visites comentades. 
Donada la impossibilitat de 
veure-ho tot, us proposem tres 
zones d’alta concentració 
artística per aprofitar la nit al 
màxim.

QUEDA’T A MONTJUÏC 
Només amb Montjuïc en 
tindreu prou, i encara us faltarà 
temps. Podeu començar a la 
plaça de l’Atri (la plaça de 
l’Institut del Teatre) amb les 
actuacions breus de teatre i 
dansa que han preparat els 

alumnes de l’IT, a partir de les 
18.30 h. Camí amunt arribareu 
al CaixaForum on, entre 
d’altres, fan visites guiades de 
l’edifici modernista de 20 a 22 
h i un concert a càrrec de 
l’orquestra Unesco Barcelona 
que interpretarà Bach a les  
21 h. A una passejada hi ha el 
MNAC, que exposa per última 
setmana les fotografies de 
Joan Colom. Camí amunt 
arribareu al castell on, de 20 a 
23 h, recrearan amb 
actuacions la història de la 
fortificació i de Catalunya. 
Quan acabin, sempre podeu 
picar unes tapes pel barri i 
acabar recorrent els 400 
metres de túnels subterranis 
del Refugi 307 del MUHBA.

DE DIAGONAL A GRAN VIA 
Aquesta ruta comença a tocar 
de la Diagonal, a la Fundació 
Suñol, amb l’exposició Sobre (el) 
paper, una selecció d’obres 

sobre paper d’artistes com 
Picasso, Dalí i Tàpies, entre 
d’altres. En acabar, baixant una 
mica topareu amb la Pedrera, 
que, a banda de la sala 
d’exposicions on hi ha 
l’exposició de fotografies de 
Colita, obre al públic alguns dels 
seus espais més significatius, 
com el terrat o l’Espai Gaudí, a 
les golfes. Si voleu viatjar a 
Egipte sense sortir de 
Barcelona, només haureu de 
continuar baixant i desviar-vos a 
l’esquerra pel carrer de València 
per arribar al Museu Egipci. 

Per tornar a l’actualitat, a 
quatre passes topareu amb la 
Fundació Antoni Tàpies, on a 
banda de la col·lecció hi ha la 
mostra de Kaprow, pioner dels 
happenings artístics, i també 
curtmetratges de Chaplin en 
projecció contínua. Abans de 
posar un peu a la Gran Via, 
encara tindreu temps de 
plantejar-vos com percebem la 

realitat a la Fundació Francisco 
Godia, amb l’exposició Iceberg: 
la realitat invisible. 

HISTÒRIA AL GÒTIC 
Aquesta és la ruta més històrica 
i cèntrica de totes, una manera 
d’aprofitar la Nit dels Museus 
per conèixer millor la història de 
la ciutat. Una opció possible és 
començar per l’aqüeducte romà, 
a la plaça del Vuit de Març, on 
fan visites guiades a partir de 
les 19 h, i endinsar-se al gòtic 
transitant pel Museu Diocesà, la 
via sepulcral Romana i l’Arxiu 
Històric de la ciutat. Podeu 
continuar pel MUHBA de plaça 
del Rei, el temple d’August 
–temple de la colònia romana de 
Barcino–, la domus romana del 
carrer de la Fruita i acabar al 
MUHBA del Call.

La Nit dels Museus celebra la 
desena edició per tota la ciutat 
el dissabte 17.

Els museus 
tenen insomni
Arriba la desena edició de la  
Nit dels Museus, i més de 70 
museus obren portes fins a la 1 h.  
Per Maria Junyent

Consulta totes 
les activitats  
de la Nit dels 

Museus a
timeout.cat

P
EP

 H
ER

R
ER

O


