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Una iniciativa del Museu de
Guissona posa a la xarxa
fotografies antigues de museus de
tot l'Estat
El museu segarrenc proposa publicar imatges del primer espai expositiu i ja s'hi
han sumat una cinquantena d'equipaments

L'única sala del primer museu de Guissona | Museu Guissona

Una iniciativa del Museu de Guissona ha fet que es comparteixin a la xarxa desenes de
fotografies antigues de museus de tot l'Estat. El museu segarrenc va engegar dissabte un repte a
través de Twitter animant els equipaments culturals a mostrar una imatge del seu primer espai
expositiu i anomenant tres museus més per seguir la cadena.
Aquest dijous ja són més d'una cinquantena els equipaments culturals que s'han apuntat al repte i
han compartit les seves fotografies, no només de les comarques de Lleida, sinó també de la resta
de Catalunya, València, Mallorca o Madrid. La cadena la va iniciar el Museu de Guissona
publicant al seu Twitter una imatge de l'única sala del primer museu del municipi, ubicat als
baixos de l'Ajuntament als anys 50.
De moment ja s'han apuntat al repte museus de Banyoles, Solsona, el Museu Art Pell de Vic, el
d'Art Sacre de Mallorca, el MACBA, el MNAC, el CCCB, el Museu Picasso o el Museu del
Disseny de Barcelona, la Catedral de València, el de Belles Arts de València o l'Institut Valencià
d'Art Modern, el Museu de l'Empordà, el Museu de Thyssen de Madrid, el Museu de la Diputació
d'Alacant, el Museu d'Art Modern de Tarragona, La Panera i el Museu de Lleida el Museu de
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Ripoll o el de Granollers. Tots ells poden convidar altres equipaments culturals a fer el mateix i
acompanyar la seva fotografia amb les etiquetes #firstmuseum i #museusacasa.
La tècnica del Museu de Guissona, Laura Puig, ha explicat a l'ACN que no s'esperaven aquesta
repercussió tant gran a les xarxes. "Nosaltres som un museu petit i vam nominar tres museus de
les Terres de Lleida però s'hi han sumat museus d'arreu i estem molt contents del seguiment", ha
dit.
Puig ha explicat que la idea va néixer perquè el Museu de Guissona és d'arqueologia i els
agrada "recuperar imatges del passat i descobrir la història". Sobre el futur dels museus a Internet
creu que el confinament ha servit per reivindicar-los i que mantindran l'activitat virtual quan l'estat
d'alarma acabi perquè és un bon canal per apropar la cultura a la gent.
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