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EXPOSICIÓ 

Postals Sonores de Barcelona 

 

Des del 06 de 07 de 2020 

Exposició temporal 

Sala 20 

CASTELL DE MONTJUÏC  



Presentació 

El Castell de Montjuïc presenta l’exposició «Postals Sonores de Barcelona», que proposa una 

experiència immersiva a través de l’oïda, a partir de sis postals que evoquen sis llocs 

representatius de la ciutat. La instal·lació sonora, situada a la sala 20 del Castell de Montjuïc, 

posa a prova els sentits del visitant, que experimenta i viu fragments de Barcelona més enllà 

de la mirada.  

L’exposició presenta cadascun dels espais acompanyats del seu so en format 3D i un 

audiovisual, inicialment en negre, que acaba esdevenint també postal visual, amb l’objectiu 

d’experimentar un mateix lloc, primer a través de l’oïda i posteriorment amb la vista. 

D’aquesta forma, «Postals Sonores de Barcelona» mostra la relació entre la percepció visual i 

l’auditiva a través del so immersiu, també conegut com a so 3D. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postal de Barcelona des del mar 

 



Del so del silenci al so del Mediterrani 

«Postals Sonores de Barcelona» esdevé un recorregut auditiu que transporta el visitant per sis 

espais emblemàtics de la ciutat, sis indrets de l’imaginari barceloní, fàcilment reconeixibles: del 

so del silenci d’una biblioteca, passant per la quotidianitat d’un mercat, fins a la Barcelona del 

passat, la cultura, l’oci i la brisa del Mediterrani.  

 El so del passat. El tramvia avança pel seu carril, fent sonar la botzina per obrir-se pas 

entre la gent, les bicicletes i els cotxes. Amb aquesta postal se situa el visitant en un 

entorn urbà, en hora punta i en ple moviment. L’aparició de la imatge transporta al 

documental “Barcelona en tramvia”, un enregistrament de Ricardo Baños de 1908, que 

mostra el Passeig de Gràcia i Gran de Gràcia a principis del s. XX. 

 El so d’un mercat en moviment. El brogit de la gent, les cues, les converses i les 

màquines situen a un mercat, un entorn quotidià i fàcilment identificable. A mesura 

que apareix la imatge, es descobreix que es tracta del Mercat de Sants, amb una 

arquitectura modernista característica dels mercats barcelonins. L’experiència es viu 

en 360 graus, la càmera gira i el so l’acompanya en moviment. 

 El so del silenci. Passos, les fulles d’un llibre al girar pàgina, la quietud destorbada per 

l’ús i per la convivència amb sons quotidians. Es tracta de la Biblioteca de Catalunya, 

un edifici històric de Barcelona, antic hospital medieval, lloc on va morir Gaudí i on van 

ser tractats milers de barcelonins, ara reconvertit en biblioteca.  

Postal de la Biblioteca de Catalunya 



La força del so. El so de Carmina Burana amb tota la seva potència. Una peça clau de la música 

clàssica contemporània que en aquesta ocasió es pot sentir amb els seus matisos mitjançant 

l’amplificació en so tridimensional. Es trasllada el visitant al Palau de la Música Catalana, un 

espai emblemàtic del modernisme i de la música catalana, construït per Lluís Domènech i 

Montaner. 

 El so del Mediterrani. Els sons d’un vaixell enmig del mar, les gavines, l’onatge i el vent 

són els protagonistes d’aquesta postal. Es descobreix Barcelona des del mar, la ciutat 

mediterrània i marítima, experimentada des d’un perfil diferent de l’habitual. 

 El so a l’espai. Les rialles dels infants i els seus crits d’entusiasme per l’inici d’una 

aventura són el tret de partida d’aquesta postal. El parc d’atraccions del Tibidabo 

ofereix una vista de tota la ciutat de Barcelona. Des de l’atracció de l’Embruixabruixes, 

el visitant pot sobrevolar el cel de Barcelona amb una vista de la muntanya, el mar i la 

ciutat. 

  

Postal del Palau de la Música Catalana 



Escoltar Barcelona. Una experiència immersiva 

La percepció auditiva permet identificar un so pel seu to, timbre, intensitat i durada, 

diferenciar-lo en mig d’altres sons o determinar la posició i la direcció d’on prové. Aquest 

darrer mecanisme, la localització sonora, és possible gràcies al fet que l’ésser humà disposa de 

dues orelles que estan separades pel diàmetre del cap i, per tant, el so que reben gairebé mai 

és idèntic. La intensitat del so sempre és més forta a l’orella que està més a prop de la font 

sonora, que alhora, el rep abans. D’aquesta manera, el sistema auditiu és capaç d’identificar la 

posició i la direcció de la font d’on prové el so: interpretant el decalatge temporal i la variació 

del nivell de pressió sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partint d’aquestes premisses, l’espai compta amb una instal·lació i un material altament 

especialitzat que, mitjançant diferents mecanismes i tecnologia, permet crear una impressió 

clara i exacta dels sons que envolten cadascuna de les postals. 

Tres corones d’altaveus, 18 en total, cobreixen l’interior de la sala 20 del Castell de Montjuïc, 

que juntament amb la tecnologia d’àudio immersiu, permeten crear un espai únic per escoltar 

la ciutat de Barcelona.  

La incorporació d’àudio 3D a les sis postals crea un paisatge sonor tridimensional, de manera 

que replica la forma d’escoltar l’entorn natural i fa possible ubicar qualsevol so en l’espai.   

L’experiència auditiva va acompanyada d’un audiovisual que s’encarrega de descobrir a ulls de 

l’espectador a quin lloc de Barcelona corresponen cada un dels sis paisatges sonors presentats. 

Per aconseguir-ho, cada postal s’inicia amb l’ambient sonor al qual, passats uns instants, s’hi 

 Postal de Barcelona en tramvia a principis del segle XX  

 



suma l’audiovisual, establint-se aleshores una relació entre allò que s’està escoltant i l’espai 

que s’està veient i desvetllant-se, d’aquesta manera, la procedència dels diferents ambients 

sonors. 

La tecnologia de so 3D utilitzada a l’exposició és el software d’àudio immersiu Sfëar, 

desenvolupat pel centre tecnològic Eurecat, que fa possible l’emissió de cada so des d’un punt 

de l’espai a una intensitat determinada. Mitjançant aquesta tecnologia, aplicada en el procés 

de postproducció, el so s’envia de manera que el cervell pugui generar una sensació 

tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Postal del Mercat de Sants  



Crèdits 

Organitza  
Castell de Montjuïc – Direcció de Memòria, Història i Patrimoni – Institut de Cultura 
de  Barcelona 
   
Idea original, continguts i coordinació tècnica 
Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya / ALS  
 
Disseny i producció sonora 
Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya  
 
Disseny gràfic, museografia i producció   
Intervento 
  
Instal·lació tècnica 
Tecnoradio 
 
Agraïments: 
Parc d’atraccions Tibidabo 
Mercat de Sants 
José Bayo Margalef  
Filmoteca de Catalunya 
Biblioteca de Catalunya 
Palau de la Musica Catalana  
  
  



Informació de l’exposició:  

Postals Sonores de Barcelona 

Del 06 de 07 de 2020 

 

Horaris 

Obert de dilluns a diumenge de 10 a 20 h 

Tancament de taquilles a les 19.30 h 

Preu d’accés al recinte  

Entrada general: 5 € 

Entrada reduïda: 3 € 

Entrada gratuïta  

Els diumenges a partir de les 15 h 

El primer diumenge de mes (tot el dia) 

Castell de Montjuïc 

Carretera de Montjuïc, 66 

www.barcelona.cat/castelldemontjuic 

Tel.: 932 564 440 

castell@bcn.cat  

Com arribar-hi 

Bus: línia 150 

Telefèric 
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