Peu de la Creu, 4
08001 Barcelona
Tel. 936 247 351
memorialdemocratic@gencat.cat

Projecte museològic i museogràfic per una exposició al
Memorial Democràtic
El Memorial Democràtic ha previst la inauguració d’una exposició per al 15 de març de 2018. Es
fa necessària la realització d’un projecte museològic i museogràfic durant el 2017, abans de la
producció d’aquesta exposició el 2018. Es sol·licita a les empreses interessades una proposta
prèvia i un pressupost a partir d’un contracte menor.

Informacions bàsiques
Títol exposició (provisional): “Víctimes”
Resum: A partir de dades històriques es pretén representar sobre cartografia diverses categories
de víctimes de la Guerra Civil i les seves conseqüències immediates. La cartografia històrica ha
d’anar acompanyada d’objectes i històries personals que humanitzin i exemplifiquin aquestes
dades. Es tracta d’oferir al visitant un recorregut que el permeti una immersió i reflexió en els
aspectes tràgics de la Guerra Civil, i per extensió de totes les guerres.
Contingut: Commemoració dels 80 anys de l'inici de la Guerra Civil
En els actes d’aquesta commemoració no pot faltar l’aspecte més tràgic de tota guerra, una
reflexió sobre les seves conseqüències. Un aspecte que ens ajudi a connectar i repensar els
conflictes que avui dia es produeixen. La cartografia ens permet entendre la dimensió del
conflicte, el cost humà i material i la grandària de la destrucció.
Aquesta exposició pretén mostrar una sèrie d’objectes i històries personals que han arribat fins a
nosaltres. Objectes que inicialment no tenen cap significat, que fora de context no diuen res, fins
revelar la seva naturalesa, fins revelar la informació que porten.
D’altra banda, els mapes ens permeten una observació de conjunt a escala màxima del tema
revelat per l’objecte. Reconstrueix l’espai, el temps i els fets. Visualitza i contextualitza. Junts,
objecte i mapa, dialoguen i ens apropen a una visió material/palpable (micro) i mental/conceptual
(macro). L’objecte testimonia, ens endinsa i revela històries concretes, ens permet empatitzar. El
mapa enquadra, situa, ens permet entendre l’escala de la situació. L’objecte inicia un relat, el
mapa és el relat en la seva totalitat.
A través de mapes acompanyats d’objectes, l’exposició proposa un recorregut per diferents
àmbits que ens mostren els episodis tràgics del conflicte, però també d’aspectes encoratjadors
(la reacció humana davant del fet tràgic).
L’exposició, en el seu conjunt, esdevé a la vegada una galeria i un atles de les víctimes. Una
exposició amb un seguit d’objectes i mapes de diversos formats que ens mostren les
conseqüències de la guerra, el saldo negatiu —pot haver-hi positiu?
Comissari: Jordi Barra
Materials: mapes creats ex professo per l’exposició a partir de dades, fotografies, cartells,
premsa, objectes de l’època i filmacions de noticiaris, entre d’altres.
Recerca històrica i documental: Memorial Democràtic i Jordi Barra
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Àmbits (proposta provisional): Es parteix d’una proposta prèvia de dotze àmbits que tenen
com a finalitat narrar de manera cronològica l’exposició.
1.

Catalunya en guerra

2.

Morts

3.

Reraguarda

4.

Persecució religiosa

5.

Ferits

6.

Bombardejos

7.

Nens de la guerra

8.

Refugiats

9.

El sistema concentracionari

10.

Exili

11.

Repressió judicial

12.

Fosses i desapareguts

13.

Àmbit didàctic (for del recorregut): cartografia històrica a Catalunya

Lloc: L’exposició s’ubicaria a la seu del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, C/
Peu de la Creu, 2-4, 08001 Barcelona.
Metres quadrats: 240
Dates: inauguració prevista el 15 de març de 2018.

Informació tècnica
Què es demana?
Adaptació d’un projecte de recerca a un projecte museològic i museogràfic.
Els mapes han de crear-se expressament per l’exposició a partir de les dades històriques del
projecte de recerca.
Es compta amb un llistat previ d’objectes i imatges que caldrà completar.
La gestió dels drets d’exhibició o reproducció d’objectes i imatges va a càrrec del Memorial
Democràtic a través d’una documentalista.
S’adjunta el projecte de recerca.

Equip de treball:
Comissari: Jordi Barra
Coordinació Memorial Democràtic: Josep Lluís Martín i Oriol Dueñas
Documentalista Memorial Democràtic: Rosina Ramírez
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Calendari previst:
Reunió informativa (seu Memorial Democràtic): dijous 3 d’agost de 2017 a les 09:00h.
Presentació d’ofertes: fins el 5 de setembre de 2017 a les 08:00h.
Inici del projecte: 7 de setembre de 2017
Terminis de presentació del projecte museològic i museogràfic: fins al 15 de desembre de 2017

Criteris de selecció:
Cal que es presentin oferta econòmica, proposta prèvia i currículum de l’empresa.
Adaptació del discurs museològic i museogràfic a la proposta de recerca del comissari: 15 punts
Experiència prèvia i capacitat tècnica: 15 punts
Originalitat de la proposta prèvia: 15 punts
Reducció dels terminis de presentació del projecte museològic i museogràfic: 5 punts
Proposta econòmica: 50 punts

Contacte:
oduenas@gencat.cat
936347366
http://memorialdemocratic.gencat.cat
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