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Aprovat el projecte museogràfic
del Museu Casteller de Catalunya
Ignasi Cristià SL és el guanyador del concurs
d’idees museogràfiques. El projecte es concep
com un relat expositiu estructurat en tres
parts: plantejament, nus i desenllaç

■ Fins al 24 de gener, la Sala
Sant Roc de Valls acollirà les
cinc idees finalistes.
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Entre els projectes museogràfics realitzats per Ignasi Cristià, nascut a Cambrils, destaca
el seu disseny al Museu de la
Cultura del Vino Dinastia Vivanco a Briones (La Rioja, 2004),
premi The Best of Wine Tourism que atorga The Wine Capitals. També destaquen exposicions temporals com L’Imperi
Oblidat al CaixaFòrum, dedicada a l’imperi Persa amb peces
procedents del British Museum,
el Museu del Louvre i el Museu
Nacional d’Iran (2006), o Sibil·la: cant, mite i tradició, a la Fundació Sa Nostra de Palma de
Mallorca (2008).
El seu estudi, amb seu a Barcelona, ha dissenyat la mostra
Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio juntament amb Mediapro al Centro de Exposiciones
Arte Canal Isabel II (Madrid,
2013) o Georges Meliès. La màgia del cinema per al CaixaFòrum
(2013).
Entre els seus treballs sobresurt la renovació de les sales d’art modern del Museu Nacional d’Art de Catalunya, premi de l’Associació de Crítics
d’Art de Catalunya a la millor
iniciativa patrimonial 2014; el Museu de la Pau de Gernika (2003);
el Museu Memorial de l’Exili a la
Jonquera (2007) o les seves exposicions temporals al Museu
d’Història de Catalunya (2003),
L’equip està format per Jordi Miras en continguts, Iago Blasi (Laus de Plata 2012 en la categoria de documentals audiovisuals), l’il·luminador Jordi Moya
i la dissenyadora gràfica Lali Almoncid.
■

ros la redacció i direcció del projecte museogràfic del futur Museu Casteller.
El que es va aprovar ahir va ser
la idea del contingut del museu.
A partir d’aquí, s’haurà de redactar el projecte pròpiament i licitar les obres, uns procediments
que es posaran en marxa aquest
mateix any 2016.

‘Un castell en tres actes’
El recorregut mostrarà la història dels castells, tant des de la vessant més descriptiva, com la més
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La decisió va ser presa per un
jurat format per sis especialistes
del món cultural, turístic i arquitectònic: Carles Duarte, director de la Fundació Carulla i president del Consell Nacional de
la Cultura i les Arts; Antoni Laporte, consultor cultural i director d’ARTimetria; Octavi Bono,
gerent del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona; Antoni Bover, doctor de la UPC en
Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny; Joan Tous, president del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya a Tarragona, i Josep Maria Cortés, president de
la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
El jurat va tenir en compte
l’originalitat i innovació, la utilització de material audiovisual i
tecnologia, l’interiorisme, l’optimització del manteniment i activitats i tallers.
L’equip guanyador, Ignasi Cristià SL, rebrà com a premi del concurs d’idees 15.000 euros i se li
podrà encarregar per 130.000 eu-
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El Museu Casteller de Catalunya
ja té definit el seu contingut. La
proposta guanyadora, presentada per l’equip liderat pel cambrilenc Ignasi Cristià, es basa en els
valors del món casteller: força,
equilibri, valor i seny. D’aquesta
manera, a través de material multimèdia, es farà un relat expositiu dividit en introducció, nus i
desenllaç que té com a objectiu
apropar els visitants a la cultura
castellera d’una forma directe i
vivencial.
El projecte va ser escollit ahir
entre les cinc idees museogràfiques finalistes del concurs d’idees per la museografia del Museu
Casteller de Catalunya que s’està construint a Valls, entre la plaça del Blat i la plaça de l’Oli. Va
ser a les vuit del vespre que es va
donar a conèixer públicament la
resolució del concurs en el context de la inauguració de l’exposició que mostra les cinc propostes finalistes a la Sala de Sant Roc.

ZONA GRUPS

RITUAL ACTUACIÓ

CRONOLOGIA

simbòlica, fent partícip el visitant en els diferents espais. Concretament, el contingut del Museu Casteller estarà dividit en
tres actes: valor; seny i equilibri;

El recorregut
mostrarà la història
dels castells
descriptivament i
simbòlicament

i força. Així, es crearà un plantejament del repte a través del valor; el seny i l’equilibri permetran aprofundir sobre el fenomen i, finalment, la força
representarà una culminació a
tall de conclusió.
El visitant s’endinsarà al museu amb un primer audiovisual
instal·lat en una sala que connectarà la planta baixa amb la primera planta. L’objectiu serà que la
gent experimenti l’ascens d’un
enxaneta en un castell, des de la
perspectiva que s’observa des

d’un balcó d’una plaça durant una
diada castellera.
A continuació, s’entrarà al segon àmbit, dedicat al seny i l’equilibri. Serà en aquest espai on es tractarà la consolidació històrica,
l’expansió, el perfeccionament
tècnic i el paper de la ciutat de
Valls com a bressol del fet casteller. Tots aquests conceptes estaran explicats en cinc nodes circulars que simbolitzaran les pinyes dels castells.
La visita finalitzarà amb una instal·lació multimèdia que mostra-
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ACTE I
Valor

■ Aquest primer espai intentarà
transmetre a l’espectador l’ascens
a un castell a través d’un audiovisual que unirà la planta baixa amb
la primera. La perspectiva de l’espectador serà la que es pot veure
des d’un balcó situat en una plaça
durant una diada castellera. El que
s’exposarà serà el repte de construir i carregar un castell i el coratge
i valor que això implica.

La xifra

15.000

euros Aquesta és la quantitat que rebrà Ignasi Cristià SL
per ser el guanyador del concurs d’idees

ACTE II
Seny i
equilibri

■ En el segon acte, dedicat al Seny i l’Equilibri,

es presentarà de forma paral·lela a l’evolució
del fet casteller, l’avenç del fenomen en termes
tant de consolidació històrica com de perfec-

■ El darrer acte, a tall de conclusió, finalitzarà
la narració amb l’èxtasi del castell carregat i descarregat, tot fent al·lusió a la força. Una instal·lació multimèdia mostrarà l’explosió d’alegria i

rà l’alegria i l’emoció d’haver culminat un castell.
Segons l’equip Ignasi Cristià
SL, la voluntat d’aquest projecte és «interessar a tots els públics
independentment del seu nivell
de coneixement sobre el fet casteller, oferint diferents graus
d’aprofundiment i creant les condicions perquè el museu sigui visitat més vegades». Així mateix,
es vol «construir un imaginari a
partir de l’observació de la realitat dels castells, mitjançant simbolismes que traslladin al visi-

cionisme tècnic. En aquest punt, cinc nodes circulars que simbolitzaran en forma les pinyes
dels castells guiaran el visitant pel recorregut
a través de panells dinàmics i visuals, creant una

emoció de la culminació del castell. D’aquesta manera es tancarà a escala narrativa la història que aquest projecte museogràfic vol
presentar. L’espai estarà equipat amb un siste-

tant un referent real, però sense deixar-lo d’informar exhaustivament i amb rigor». Pel que fa
als continguts, l’equip destaca
que han estat treballats «sota la
supervisió del comitè científic
del Món Casteller».

Escollida entre cinc idees
La idea d’Ignasi Cristià era una
de les cinc propostes finalistes
del concurs per al projecte museogràfic. Les quatre restants eren
‘Blat i Oli’, de Júlia Schultz-Dornburg; ‘Caelum’, d’Ámbito Cero;

estructura orgànica en moviment. L’objectiu
serà estimular i convidar el visitant a una reflexió activa del fenomen, a més d’oferir coneixement del món casteller des de diferents àmbits.

ma modular desmuntable on es projectaran imatges. Així, l’espai serà versàtil i permetrà que hi
tinguin lloc exposicions temporals que permetran aprofundir en la matèria.

‘Força, Equilibri, Valor + Seny’,
de Produccions Culturals Transversals; i Tocant el Cel, de Varis
Arquitectes. El jurat va destacar
ahir la qualitat de totes cinc pro-

La voluntat del
projecte és aproparse a tots els públics
més enllà del nivell
de coneixement

postes finalistes, que ja havien
estat escollides anteriorment
d’entre un total de 18 idees presentades al concurs inicialment.

L’edifici, a finals d’any
Pel que fa a l’edifici que acollirà
aquest projecte museogràfic, actualment s’està alçant al costat
de la plaça del Blat, Km 0 del món
casteller i a ple Barri Antic de
Valls. Les obres es van posar en
marxa el passat mes d’abril i, tenint en compte que el termini
d’execució és de 18 mesos, es pre-

ACTE III
Força
veu que el continent estigui finalitzat a finals d’aquest any
2016.
L’edifici ha estat concebut
pel gabinet Varis Arquitectes
que encapçala Dani Freixes, Premio Nacional de Diseño 2001
del Ministerio de Ciencias y Tecnologia i Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic 2007.
El museu, que tindrà una superfície construïda de 2.835 metres quadrats, està sent alçat
per Carbonell Figueres per un import de 2.727.300 euros.

