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VI SITA VI RTUAL 
A SE T MUSEUS  D EL  MÓN

ANNA SCHNA BEL
La Tecnòloga

El Museu de Frida Kahlo 
Ciutat de Mèxic

La Casa Azul és on Frida Kahlo va viure 
i exhalar l’últim alè. Amb Diego Rivera 
van omplir l’edifici de colors i peces d’art 
popular. Kahlo va fer de la llar el seu univers 
creatiu, i entre aquestes parets reposen 
molts dels seus objectes personals i algunes 
de les obres més importants de l’artista.

Galeria dels U�zi | Florència

La Galeria U�zi és un dels temples de 
la cultura europea que més pateix la 
massificació, amb sales plenes a vessar i 
cues infinites a l’entrada. Ara res d’això 
incordiarà els visitants virtuals, que 
poden repassar des de casa les pintures 
de Botticelli, Leonardo i Caravaggio 
i fins a 4.000 obres catalogades.

Museu Van Gogh | Àmsterdam

Van Gogh, un dels artistes més 
influents del segle ��. Ara es 
poden visualitzar les pinzellades del 
postimpressionista holandès a cop de 
clic, endinsar-se en la seva biografia 
i passejar virtualment per la famosa 
Habitació d’Arlès i el gran ventall 
d’escenaris que va plasmar sobre tela. 

Museu Bhau Daji Lad | Bombai

Mapes, litografies, relíquies arqueològiques 
i models d’argila és només una petita 
porció d’allò que trobarà l’espectador 
al Bhau Daji Lad, un dels museus més 
antics d’aquesta regió índia que mostra el 
seu patrimoni cultural i històric a través 
d’una estranya i bella col·lecció d’arts 
decoratives que, a més, fan evident que 
el país va acollir un precoç art modern.

Museu Britànic | Londres

La visió de 360 graus d’aquest tour 
virtual ens permet assaborir de prop la 
Pedra Rosetta, les mòmies egípcies i 
altres meravelles de l’antiguitat. Els risc 
és perdre’s sota l’allau de coneixement 
que regala un museu que aixopluga 
dos milions d’anys d’història i quatre 
milions d’objectes que invoquen 
l’herència artística de tota la humanitat.

Museu Dalí | Figueres

El surrealisme a un clic. La Fundació 
Dalí ofereix un recorregut virtual i 
interactiu per l’interior del museu que 
ens permet submergir-nos en l’univers 
oníric d’aquest artista clau del segle 
��. El recorregut tridimensional ens 
convida a mirar terra i sostre, on s’hi 
amaguen algunes sorpreses, i ens 
permet crear el nostre propi itinerari per 
recórrer 11 sales d’un edifici fascinant.

Museu del Louvre | París

Referents artístics de l’impressionisme, les belles arts més estudiades i escultures 
emblemàtiques descansen dins les parets d’aquest museu meravellós. El somriure de la 
Gioconda ha captivat durant segles a visitants dels cinc continents i veure-la al museu 
sense caps tapant la seva imatge és quasi una missió impossible. El web del Louvre 
ofereix visites guiades virtuals per gaudir del museu sense trencar el confinament.
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— MUSEUS MULTIMÈDIA

Amb el nom d'«Ebre, Natura & Cultura» neix la 
principal xarxa de museus i centres d'interpretació 
de les Terres de l'Ebre, que es pot visitar a Alcanar, 
Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Freginals, 
Masdenverge i Santa Bàrbara. Durant el confinament 
també podeu gaudir de vídeos seus online.

Què perfecte que és el paper que fem servir! Fi, 
amb els marges ben rectes... Sempre ha sigut així? El 
Museu Molí Paperer de Capellades permet recórrer 
la història del paper artesanal fet a mà. Descobriu 
el seu patrimoni històric i industrial gràcies a 
aquest museu ubicat en un antic molí paperer.

MUSE U MOL Í PA PER ER 
DE CAPEL L AD ES

MUSE U DE LES 
T ER RE S DE L’EBR E

F UNDACIÓ PA L AU

La Fundació Palau de Caldes d'Estrac exhibeix i difon la 
biblioteca i la col·lecció d'art aportada pel poeta Josep Palau 
i Fabre, d’on destaca el seu fons sobre Picasso. En aquest 
vídeo, Anna Maluquer, directora de l’espai, se centra en la 
revista Poesia editada per Palau i Fabre a partir de l’any 44. 

Entre altres activitats, el Museu de la Pesca organitza 
les «Converses de Taberna», unes xerrades que 
documenten i difonen el testimoni oral de la gent de 
mar perquè la ciutadania el pugui gaudir. Aquestes 
xerrades, algunes de les quals trobem a YouTube, 
relliguen el present i el passat pesquer català.

MUSE U DE L A 
PES CA  D E PAL AMÓS
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El Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega explica el 
patrimoni de la zona, i compta amb un important 
fons de fòssils de les pedreres del Talladell així com 
un extens conjunt d’obres pictòriques i escultòriques 
d’artistes targarins. Al seu YouTube trobem vídeos 
sobre les seves activitats i conferències.

MUSEU E TNOG R À FIC 
DE R IPOL L

— MUSEUS MULTIMÈDIA

MUSE U COMA RCA L 
DE L'URG EL L�TÀ RR EG A

Enguany el Museu Etnogràfic de Ripoll havia 
d’inaugurar una exposició sobre el paper de la 
dona en el museu. Per compensar que la crisi del 
coronavirus ha dificultat el calendari de les institucions 
museístiques, aquest DIM la directora Roser Vilardell 
ha decidit destacar 5 peces de l’àmbit de la dona.

El Museu de Martorell genera vídeos i activitats que 
comparteix a les xarxes socials, sobretot durant el 
confinament. Si remeneu el seu compte de YouTube 
trobareu vídeos com el de la muntanya de Montserrat 
vista a través de les obres dels museus, o aquest 
sobre L’Enrajolada de la Casa Museu Santacana.

MUSE U D E 
MARTO RELL


