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1. Presentació

L’any 2020 està marcat per la pandèmia de la Covid-19, que obliga la població a confinament domiciliari 
i a la majoria d’equipaments culturals al tancament a partir del 14 de març. Els museus públics de la 
ciutat de Barcelona tanquen durant aquest període i no reobren portes fins al 9 de juny. Successius 
repunts de la incidència del virus faran que, del 30 d’octubre i fins al 8 de març de l’any següent, els 
museus suspenguin les activitats amb públic a excepció d’aquelles adreçades a grups de convivència. 
El nombre total de visitants individuals és de 15.403, un 36% de la mateixa dada de l’any anterior.

Les exposicions temporals de 2020 comprenen les col·laboracions ‘Músiques als dits. Sanses 
africanes de la Fundació La Fontana’ i ’Muzio Clementi, the father of the pianoforte. Confluències 
amb Beethoven’, amb el curs d’introducció a la sansa a càrrec de Xumo Nunjo, la Jornada Clementi i 
diverses visites guiades com a activitats paral·leles; la presentació conjunta amb el Museu Pau Casals 
d’El Vendrell ‘100 anys de l’Orquestra Pau Casals. Excel·lència musical i Compromís social’; la cua 
i l’inici de les mostres nadalenques de figures de pastors músics de les col·leccions Romà Escalas 
i Llimona i Jaume Ayats i Abeyà respectivament; i la participació en el programa Creació i Museus 
impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona amb la instal·lació ‘Hard Persistence’ de l’artista 
Helena Vinent.

A destacar, també, l’itinerari virtual ‘Instruments en clau de gènere’ i l’exposició virtual ‘Lutiers 
Catalans’ disponibles al web del Museu.

Entre les novetats museogràfiques: el nou interactiu cinètic de direcció orquestral ‘Dirigeix 
l’Orquestra, dirigeix la Banda’ situat a l’espai 16 de l’exposició permanent i finançat amb els fons PO 
FEDER de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

La col·lecció d’instruments ha augmentat en més d’un centenar de peces, gairebé totes pertanyents a 
la col·lecció personal d’Helena Folch-Rusiñol i Alejandro Maluquer. Aquesta donació inclou exemplars 
de gran valor com una guitarra Voboam o un violoncel de Vicente Assensio. També s’ha renovat el 
préstec en comodat de la guitarra Antonio de Torres per part del col·leccionista Paco Ogea, i s’han 
incorporat donacions com un piano vertical Mayol i Poch, una col·lecció d’aeròfons o un rabel de 
Cantàbria. Gràcies a l’Institut de Cultura de Barcelona s’han comprat tres violins de tres lutiers de 
referència: Francesc España, Francisco Fleta i Étienne Maire; el fons sonor ha crescut amb donacions 
de discos i rotlles de pianola. El projecte Pianos per a tothom també ha tingut un gran èxit malgrat 
l’aturada general entre març i juny, amb 16 pianos transportats a entitats socials, culturals i educatives 
durant el 2020.

Pel que fa a la conservació preventiva, s’han realitzat accions de revisió i reparació de vitrines, i s’ha 
redactat un pla d’emergència de la col·lecció. Les restauracions realitzades aquest any comprenen la 
finalització de procés de restauració del piano de taula Bierstedt i la posada a punt del piano de cua 
Pleyel que va pertànyer a Pau Casals i que es troba al museu en règim de préstec.

En l’àmbit de la documentació, hem publicat les digitalitzacions sonores dels discos perforats de 
cartró i metàl·lics, de més de 1.000 rotlles de pianola i de 400 discos de 78 rpm amb compositors o 
intèrprets catalans. Tots aquests registres sonors es poden sentir al catàleg en línia. Hem posat al dia, 
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com a nova fase del Pla d’Inventari de Col·leccions Municipals de l’ICUB, la base de dades d’autors 
d’instruments, objectes i obres d’art, i hem actualitzat fotografies d’identificació dels instruments 
de broquet i de les violes d’arc. L’arxiu històric en línia ha incorporat quatre nous fons publicats 
amb imatges, amb els fons de Joan Manén, Blanca Selva, Ònia Farga i Andrea Fornells; s’han descrit 
els fons de la família Monné, de Josep Ribera i de José Ruiz Molina. Les consultes als catàlegs en 
línia han augmentat en un 53% respecte les de l’any anterior, un increment molt probablement induït 
per la pandèmia. Aquesta també ha tingut un fort impacte en les xarxes socials, que han estat claus 
per mantenir el contacte i el vincle amb els públics, usuaris i comunitats relacionades amb el Museu 
de la Música. El nombre de seguidors ha augmentat en totes les plataformes, així com el nombre de 
continguts generats. A la Viquipèdia, s’han creat 15 articles nous i se n’han modificat 33.

Pel que fa a Programes Públics: el concert del cicle ‘La Música del Museu. Instruments originals en 
bones mans’ a càrrec de Laura Granero amb el fortepiano Bierstedt, dos concerts del cicle ‘Un cafè 
amb notes d’Antiga’, altres programes en col·laboració amb l’Escola Superior de Música de Catalunya 
com ara ‘Músics a tocar’, ‘Aula Museu’ o ‘Steinway & Go’; la virtualització de les visites d’autor a 
càrrec d’Anna Costal, Joan Vives, Josep Borràs i Oriol Pérez Treviño, les visites comentades ‘4 Mirades 
a la Col·lecció’, In Museu i les dels diumenges a les 11 o les festes de La Mercè; l’edició en línia del 
cicle de conferències ‘Els instruments musicals, en estudi’, vinculat a recerques i restauracions del 
Museu, amb ponents com Joan Pellisa, Pablo Gómez Ábalos, Sof ía Martínez, Kerstin Schwarz, Mahdi 
Gheitasi o Tomás García; l’acollida del cicle ‘Repensant Beethoven’ conduit per Jonathan Brown i amb 
Cesc Gelabert, Joan Roca (El celler de Can Roca) i Eulàlia Bosch com a convidats; les dues sessions de 
les Jornades d’Estudi del Moble, dels clubs de lectura del Consorci de Biblioteques i del 3er cicle de 
converses literàries Lletra i Música; les trobades d’escolta musical Discofòrum del programa Cultura 
Viva; la presentació del llibre sobre les guitarres de J.L. Romanillos de Josep Melo i Valls; la jornada 
Barcelona Dibuixa i les col·laboracions amb el LIED Victoria Festival i amb el XXIIè Curs d’Orgue del 
Maresme. 

L’oferta familiar es manté amb espectacles participatius com ara Bufant Sons, Quotidiàfons i el 
gamelan de Bali i els tambors coreans janggu propicien experiències interpretatives a col·lectius 
escolars, familiars i a grups Apropa Cultura. La programació escolar és seguida per més de 7.200 
alumnes. 

A destacar també la participació en la Taula d’Accessibilitat dels Museus i en l’elaboració d’un Pla de 
Gènere per al Museu de la Música amb l’ajuda de l’especialista Patrícia Soley-Beltran i de la Direcció 
de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.

El 30 de novembre el director del Museu i del Centre Robert Gerhard, Jaume Ayats i Abeyà, finalitza el 
seu contracte després d’un mandat de 8 anys.

2.a. Increment

Durant el 2020 el Museu ha rebut 56 ofertes d’increment patrimonial, i se n’han acceptat 9.

Nombre de peces ingressades el 2020:

Fons Donació Compra Comodat Total

Instruments 135 2 137

Objectes i obra d’art

Arxiu històric 10 10

Fons sonor 329 329

TOTAL 474 476

Nombre de peces totals a 31/12/2020: (inclou peces registrades, pendents de registrar i que han passat 
d’una col·lecció a una altra)

Fons Nombre de peces

Instruments 2.382

Objectes i obra d’art 449

Comodats** 250

Arxiu històric 25.000*

Fons sonor 15.000*

TOTAL 43.081

* Estimacions.
**Segons criteris establerts per l’ICUB, els objectes cedits en comodat no es computen amb les col·leccions propietat del
museu, sinó que constitueixen una col·lecció separada.

La pandèmia de Covid-19 ha alterat el ritme habitual d’incorporació d’instruments, i ha fet endarrerir 
algunes adquisicions. Malgrat això, ha arribat al Museu la important col·lecció d’Helena Folch-Rusiñol i 
Alejandro Maluquer, donada per aquest, amb 97 instruments dels quals destaquen la guitarra Voboam 
o el violoncel Assensio. Pel que fa a les compres, hem incorporat dos violins dels lutiers catalans 
Francesc España i Francisco Manuel Fleta, gràcies a l’adquisició realitzada per l’Institut de Cultura de 
Barcelona. La guitarra de Soto Solares, coetani i col·laborador d’Antonio de Torres, és una de les noves 
incorporacions a la col·lecció de guitarres, considerada una de les millors del món en una institució 
pública. La guitarra Antonio de Torres de la col·lecció particular de Paco Ogea segueix un any més al 

2. Fons /Col·leccions
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museu gràcies a la renovació del préstec en comodat, i també ens ha arribat en préstec el piano de cua 
Pleyel que va pertànyer a Pau Casals. Pel que fa a l’arxiu històric, s’ha incorporat un petit conjunt de 
partitures d’un fons familiar. En l’àmbit del fons sonor s’han afegit a la col·lecció 329 enregistraments, 
inclosos cilindres de cera, discos de gramòfon i rotlles de pianola.

2.b. Conservació

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

 Anòxies realitzades al propi Museu (taller) o bé al Centre de Conservació i Restauració de   
 Béns Mobles de Valldoreix.

 Instal·lació de les noves peces amb material de conservació.

 Seguiment i control d’incidències de climatització Museu, EDR i reserves. 

 Revisió i re-siliconat de 3 vitrines de l’exposició permanent a càrrec de Vidres Forn.

 Revisió de 105 instruments amb estat de conservació ‘indeterminat’.

 Inventari de la reserva 2, interromput pel confinament.

 Acollida de 3 estudiants en pràctiques de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de  
 Béns Culturals de Catalunya.

RESTAURACIONS I INTERVENCIONS

 Piano de taula Bierstedt MDMB 13052. 
 Finalització de la restauració per a ús musical, a càrrec de Jaume Barmona.

 Piano de cua Pleyel MDMB C 13044. 
 Propietat de la Fundació Pau Casals. Restauració per a ús musical a càrrec de Jaume Barmona.

 Piano de cua Chassaigne Frères MDMB 1652. 
 Intervenció per detecció d’un cop.

 Piano de taula Clementi MDMB 507. 
 Intervenció de neteja de taques.

 Inspecció de conservació preventiva en:   
   Pianos armari MDMB 471, 472, 468, 431, 469 i 473. 
    Pianos verticals MDMB 646, 208, 475, 12842 i 12189. 
    Orgue de maneta MDMB 11553. 
    Harmònium MDMB 1035, 1505, 1257, 545 i 119. 
    Acordió diatònic MDMB 1422, 1246, 1463 i 1064.
    Celesta Mustel MDMB 1465. 
    Orgues MDMB 592, 821 i 581. 
    Flauta travessera MDMB 94. 

 Intervencions puntuals per incidències: 
    Xeremia MDMB 590. Trencament accidental d’un element.
    Pianola MDMB 801. Afectació al vernís.
    Shamisen MDMB 13054. Trencament accidental d’un element. 
    Kokyu MDMB 724. Trencament accidental d’un element.

2.c. Documentació i tractament tècnic

ARXIU HISTÒRIC

 Descripció dels fons Urbà Fando (7 documents), Família Monné (763 documents), Josep Ribera
 (504 documents) i Ruiz Molina (630 documents).

 Digitalització de 768 registres (9.740 pàgines) dels fons Joan Manén, Orfeó Català, Celestí
  Sadurní i Associació Wagneriana.

 Difusió en línia a Atom dels documents digitalitzats dels fons de Joan Manén, Blanca Selva,
 Ònia Farga i Andrea Fornells. 

 Camp ‘Història’ en els registres d’autoritat: s’ha informat el camp ‘Història’ de 80 registres 
d’autoritat amb un text breu per situar el personatge.

 Acollida de 2 estudiants en pràctiques de l’ESMUC amb tasques relacionades amb l’arxiu
  històric.

FONS SONOR 

 Finalització del projecte amb els 128 discos perforats: catalogació i difusió en línia dels 
enregistraments sampleritzats, mitjançant el catàleg.
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 Difusió en línia del so digitalitzat de 605 enregistraments sonors, tant discos com rotlles de 
 pianola, prèvia comprovació de drets en més de 2.000 registres.

 Catalogació de 60 enregistraments sonors.

INSTRUMENTS, OBJECTES I OBRA D’ART 

 Continuació del Pla d’inventari de col·leccions impulsat per l’ICUB. Treball del mòdul Autors. 

 Migració a Museum Plus RIA: revisió de les dades de amb el servei de suport documental 
 ICUB, per preparar la migració a la nova eina. Participació en sessions de treball ICUB sobre
 els diferents mòduls.

 Elaboració del pla de seguretat de les peces de la col·lecció.

 Revisió i actualització del facility report del museu, de les normatives d’ús i accés a la 
 col·lecció i dels protocols d’ingrés per a totes les col·leccions. 

 Actualització de fotografies d’identificació dels instruments de broquet i de les violes d’arc.

 Revisió de les ubicacions de peces en préstec.

ARXIU MULTIMÈDIA 

 Catalogació i identificació de 5.099 fotografies, 57 vídeos i 282 àudios de l’arxiu 
 multimèdia actual i retrospectiu.

SESSIONS TÈCNIQUES I ESTUDIS

 Guitarres MDMB 634, 11116, 452, 1385, 1700 i C 13046.

 Llaüt MDMB 637

 Bandúrria MDMB 376 i 11443 

 Pianos Clementi MDMB 20, 507 i 148.

 Viola tenor MDMB 762 i 478.

2.d. Préstec
 

DEL MUSEU A ALTRES INSTITUCIONS

Musical Instruments Museum (Phoenix, Arizona, EUA)
Exposició permanent
05/10/2018 - 24/09/2021
9 instruments 

MÚSIC-Musée des Instruments Ceret
SUPERSONIC. En quête de l’inouï 
01/07/2017 - 31/12/2021
Guitarra inflable Baschet MDMB 11203

Museum of Russian Impressionism
Impressionism and Spanish Art
9/10/2019 - 26/1/2020
Albéniz, dibuix de Darío de Regoyos MDMB 11150

Caixafòrum Barcelona
Òpera. Passió, poder i política
17/9/2019-26/1/2020 Caixafòrum Barcelona
4 documents del fons Isaac Albéniz

Centre de Documentació de l’Orfeó Català
La guitarra al Palau
9/10/2019-19/1/2020
6 documents del fons Miquel Llobet

DE PARTICULARS O INSTITUCIONS AL MUSEU

 Piano Collard & Collard late Clementi (Col·lecció Marina Rodríguez)

 Flauta travessera Clementi & Company (Col·lecció Ramon Vilalta)

 Piano de cua Pleyel MDMB C 13044 i 16 objectes i documents de Pau Casals
   (Fundació Pau Casals).
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2.e. Recerca
 

 Orgue Evans/Jandel MDMB 35 i rellotge musical MDMB 36. 

 Enregistraments sonors de Joan Manén. Treball sobre els concerts per a violí i orquestra de
   Beethoven, Bruch i Brahms enregistrats per Joan Manén.

2.f. Fons en línia
 

 Fons instrumental: 2.159.

 Objectes i obra d’art: 440 

 Comodats: 245 

 Arxiu Històric: 9.928 (dels quals 5.571 amb imatge digitalitzada)

 Fons sonor: 7.647

2.g. Arxiu arqueològic
 

El Museu de la Música no disposa d’arxiu arqueològic.

2.h. Reproducció
 

El Museu de la Música cedeix gratuïtament còpies digitals dels fons propietat del museu i en 
domini públic, amb els permisos i acreditacions corresponents.

2.i. Espai de Documentació i Recerca
 

Vegeu l’apartat de Programes Públics.

2.j. Biblioteca
 

 Catalogació de 68 monografies.

 Revisió periòdica, millora, edició i conversió de registres bibliogràfics al Catàleg Col·lectiu
   de les Universitats de Catalunya i al catàleg del museu. 
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3.a. Exposicions
 

EXPOSICIONS TEMPORALS

Músiques als dits. Sanses africanes de la Fundació La Fontana
Del 19 de setembre de 2019 al 10 de gener 2021
Espai: Vitrina 15.1 de l’exposició permanent

Comissariat: Elena Martínez Jacquet (Fundació La Fontana)
Mostra monogràfica dedicada a una de les famílies d’instruments més característiques del continent 
africà, les Sanses, representada per més de trenta peces. La mostra compta també amb dos dispositius 
interactius i un audiovisual obert on es posen en context geogràfico-cultural les peces exposades. Al 
foyer de la Sala 2 Pau Casals de L’Auditori s’instal·la una vitrina-reclam cap a l’exposició amb exposició 
de peces.

Visitants any 2020: 15.323

3. Programes públics
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Mostra de Pastors Músics
Del 10 de desembre de 2019 al 2 de febrer de 2020  
Espai 2 de l’exposició permanent

Exposició de quatre instruments de tradició nadalenca de la col·lecció del Museu de la Música:  
simbomba, sac de gemecs, flabiol i tamborí. Els acompanyen figures de pastors músics de la col·lecció 
Romà Escalas i Llimona.

Visitants 2020: 4.981

Muzio Clementi, The Father of the Pianoforte. Confluències amb Beethoven
Del 25 de juny 2020 al 4 d’octubre 2020
Espai: Sala d’exposicions temporals

Comissariat: Marina Rodríguez Brià
Un recorregut per la vida i obra d’un gran músic, imprescindible en la història del piano, i la seva relació 
amb Beethoven. 
En col·laboració amb l’Associació Muzio Clementi de Barcelona.

Visitants: 6.238

100 Anys de l’Orquestra Pau Casals. Excel·lència musical i compromís social
Del 24 de novembre 2020 al 9 de gener 2022
Espai: Sala d’exposicions temporals i Sala dels Músics Catalans

Comissariat: Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals; Comitè assessor format pel director del 
Museu de la Música, Jaume Ayats; el musicòleg Bernard Meillat i el director de la Fundació Pau Casals, 
Jordi Pardo.
En coproducció amb la Fundació Pau Casals.
L’exposició, coproduïda per la Fundació Pau Casals i el Museu de la Música de Barcelona, vol fer conèixer 
la història de l’Orquestra Pau Casals i alhora reivindica la figura de Pau Casals com un dels millors 
directors d’orquestra del s. XX.

Visitants 2020: 930

Mostra de Pastors Músics
Del 15 de desembre de 2020 al 2 de febrer de 2021
Espai: Recepció Museu

Exposició de figures de pessebre de pastors músics de la col·lecció privada Jaume Ayats.

Visitants 2020: 300
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3.b. Intervencions artístiques
 

Vídeo-instal·lació ‘Hard persistence’, d’Helena Vinent
Del 15 d’octubre 2020 a l’1 de novembre 2020
Espai 4 de l’exposició permanent

Amb la vídeo-instal·lació ‘Hard persistence’ Helena Vinent presenta un assaig-ficció de caràcter 
autobiogràfic. El relat parteix de la relació de l’autora amb les pròtesis auditives, la música i el so des de 
la seva perspectiva com a persona sorda.

Visitants: 441

3.c. Educació 

El Museu de la Música ofereix una àmplia i variada oferta de tallers, activitats i visites guiades per a les 
escoles i per als diferents nivells educatius.

ACTIVITATS DURANT EL CURS ESCOLAR

De puntetes al Museu
Recorregut per alguns espais de la col·lecció permanent, observant, escoltant, identificant, descobrint, 
ballant... tot investigant un misteri que comença a l’aula a partir de les cartes i els materials que arriben 
al Museu. 
Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada
Nivell educatiu: Educació Infantil P3, P4 i P5
Assistents: 324 alumnes

Vine a trobar el teu instrument amic
Recorregut pels espais del Museu que parteix d’un joc participatiu on els diferents equips busquen, 
identifiquen i reconeixen el so dels instruments. 
Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada
Nivell educatiu: Educació Infantil P5, 1r i 2n de Primària
Assistents:  570 alumnes 

Com s’inventen els instruments
Visita a l’exposició permanent centrada en la invenció, construcció i evolució dels instruments musicals. 
Tipus: Visita dinamitzada
Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària
Assistents: 731 alumnes 

El Petit Orpheus
Visita a l’exposició permanent a través d’un programa audiovisual que combina música, imatge i veu, i 
que permet contextualitzar l’època i l’estil musical dels instruments. 
Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada+ versió en anglès
Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària, 1r i 2n d’ESO
Assistents visites lliures: 1.454  alumnes;  Versió en anglès: 88 alumnes
Assistents visites dinamitzades: 804  alumnes; Versió en anglès: 16 alumnes

Els sons de l’aire
Una aproximació a l’univers dels instruments de vent per conèixer la seva diversitat, els canvis històrics 
i experimentar amb els seus sons. 
Tipus: Visita dinamitzada
Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària, de 1r a 4t de la ESO
Assistents: 256 alumnes

Voleu tocar el gamelan?
Taller per experimentar amb les sonoritats del Gamelan, un conjunt d’instruments d’Indonèsia. 
Tipus: Taller d’experimentació musical
Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària, de 1r a 4t d’ESO
Assistents: 1.006 alumnes

Toquem els janggu, les percussions de Corea
Els janggu son els principals instruments de la cultura tradicional coreana. Sessió de percussió per 
endinsar-se en una cultura musical ben diferent. 
Tipus: Taller d’experimentació musical
Nivell educatiu: 5è i 6è de Primària, de 1r a 4t d’ESO
Assistents: 298 alumnes
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La música i les noves tecnologies
Visita temàtica per observar i reflexionar sobre els avenços tecnològics en el món de la música sobre la 
manera com han incidit en la creació musical i la seva difusió en sèrie. 
Tipus: Visita dinamitzada + taller participatiu
Nivell educatiu: 5è i 6è de Primària, de 1r a 4t d’ESO
Assistents: 597 alumnes

La música entre les arts
Visita monogràfica a l’exposició permanent que ens proposa una passejada històrica a partir dels 
instruments com a protagonistes. 
Tipus: Visita dinamitzada
Nivell educatiu 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius
Assistents: 110 alumnes

L’Orpheus
Visita a l’exposició permanent amb el suport d’un programa audiovisual, que permet contextualitzar 
l’època i l’estil musical dels instruments exposats:
Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada + versió en anglès
Nivell educatiu: 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius
Assistents: Lliure: 558 alumnes; Versió en anglès: 0 alumnes                                  
Assistents: Dinamitzada: 54 alumnes; Versió en anglès: 0 alumnes           

Música africana als teus dits
Estrenem una activitat relacionada amb la nova exposició temporal de sanses africanes de la col·lecció 
privada “La Fontana”. En aquest recorregut temàtic coneixereu les sanses o kalimbes, de formes 
variades, colors musicals i ritmes seductors, seguit d’un taller pràctic en què podreu fer música només 
amb el polze de cada mà, un gest habitual per a vosaltres.                       
Tipus: Visita dinamitzada + taller participatiu
Nivell educatiu: de 1r a 4t de Primària
Assistents: 361            

Visita la millor col·lecció de guitarres del món 
Visita comentada a la col·lecció de guitarres del Museu (30’) seguida d’un recital de guitarra amb repertori 
relacionat amb el contingut de la visita (30’)
Assistents: 2 persones

ACTIVITATS D’ESTIU

Del 5 de juny al 10 de setembre, el Museu organitza tallers i visites dinamitzades adreçades a grups 
d’esplai, casals d’estiu i entitats que organitzen activitats en temps de lleure. 

Un món de ritmes
Visita dinamitzada + taller
Vols conèixer com i per a què s’utilitzen els instruments de percussió en diferents indrets del món? 
Recorregut pels espais del museu i taller de construcció per confeccionar el vostre propi instrument, un 
tambor sonall com els del Tibet i el Japó, o unes maraques per als més petits.  

Tipus: grups
Nivell educatiu: a partir de 6 anys
Sessió: 1 de juliol de 2020
Assistents: 16 alumnes

Música africana als teus dits
Tipus: grups
Nivell educatiu: a partir de 6 anys
Sessió: 15 de juliol de 2020
Assistents: 6 alumnes

3.d. Activitats

MÚSICA EN VIU

La Música del Museu. Instruments originals en bones mans
Cicle de concerts que dóna veu a instruments emblemàtics de la col·lecció posant-los en mans 
d’intèrprets destacats.

Agustí Fernández & Sònia Sánchez: aigua brollant d’una pedra negra
Diumenge 19 de gener de 2020 a les 12h. Sala de Teclats del Museu de la Música
Intèrprets: Agustí Fernández, piano; Sònia Sánchez, dansa
Instruments de la col·lecció: piano Steinway & Sons
Preu: 8€
Assistents: 57
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Laura Granero i el fortepiano Bierstedt
Diumenge 16 de febrer de 2020 a les 12h. Sala de Teclats del Museu de la Música
Intèrprets: Laura Granero, fortepiano
Instruments: Piano de taula Bierstedt (París, c. 1827)
Preu: 8€
Assistents: 77

Emili Vendrell, la veu del poble 
Dissabte 29 de febrer de 2020 a les 12h. Sala de Teclats del Museu de la Música
Intèrprets: Roger Padullés, tenor ; Josep Surinyac, piano; Ferran Frauca, actor
Instruments de la col·lecció: piano Steinway & Sons
Preu: 8€
Assistents: 29
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MÉS MÚSICA EN VIU

Un cafè amb notes d’Antiga 
Cicle de concerts a càrrec d’estudiants i professors de l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) amb degustació de cafè per cortesia d’Illy Cafès.
Espai: Sala de Teclats
Preu: Entrada Museu
Hora: 12h
Assistents: 202

Sessions:

 Diumenge 26 de gener 2020, a les 12h
 Roma 1720: El gran Barroc a Itàlia
 Obres de Corelli, Geminiani i Händel, entre altres autors
 Emilio Moreno, direcció

 Diumenge 23 de febrer 2020, a les 12h
 La viole de gambe
 Obres de Couperin, Forqueray i Marais, entre d’altres autors.
 Emmanuel Balssa, direcció

Músics a Tocar
Sessions d’estudi obertes al públic amb instruments de la col·lecció, a càrrec d’estudiants de grau i de 
màster de l’ESMUC
Espai: Diferents espais de l’exposició permanent
Preu: Accés lliure
Hora: 17.30h
Assistents: 59
Sessió: 
 Diumenge 19 de gener 2020, a les 17.30h
 Paula Rocosa, piano Steinway + Laura Osorio, soprano

Aula Museu
Les sales d’exposició del Museu acullen puntualment classes de professors de l’ESMUC als seus 
estudiants. 
Espai: Diversos espais de l’exposició permanent
Preu: Inclosa en l’entrada al Museu
Assistents: 8
Sessions:
 Dimarts 21 de gener 2020, de 16 a 17.30h
 Dimarts 18 de febrer 2020, de 16 a 17.30h
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Steinway&Go
Espai d’assaig amb el piano Steinway&Sons del Museu per a estudiants de piano. De dimarts a divendres 
no festius, de 13h a 16h, d’octubre de 2019 a juny de 2020 (Cancel·lades a partir del 13 de març pel 
COVID-19), coincidint amb el curs acadèmic. 
Espai: Exposició permanent
Nombre d’estudiants participants: 258

Toquem al museu!
Una experiència artística-formativa entre el públic que visita el Museu i els estudiants de l’Institut 
Escola Artística Oriol Martorell, que acompanyaran les seves interpretacions amb explicacions sobre 
els instruments de col·lecció. 
Espai: Exposició permanent
Preu: Entrada Museu
Assistents: 332
Sessions:
 12 de gener 2020
 18 de gener 2020
 25 de gener 2020
 1 de febrer 2020
 2 de febrer 2020

VISITES GUIADES

Visites d’autor 
Carta blanca a professionals del sector musical que ens mostren la seva visió de la col·lecció, fent èmfasi 
en allò que els inspira. Les sessions comptaran sempre amb una estona de música en viu a càrrec del 
propi autor o de músics convidats per a l’ocasió.
Preu: 4€ 
Durada aproximada: 75 min
Sessions: 

 Dissabte 25 de gener 2020, a les 11:30h
 Visita Chopin amb JOAN VIVES
 Descobrim els vincles de la col·lecció del Museu amb la figura de Frederic Chopin de la mà
  del músic i divulgador Joan Vives. Amb il·lustracions musicals al piano a càrrec de Toia
  Conejo.
 Assistents: 40

 Dissabte 22 de febrer 2020, a les 11:30h
 Visita d’autora amb ANNA COSTAL I FORNELLS
 Instruments amb classe
 Amb les  il·lustracions musicals d’Irene Reig Duo (saxo i bateria).
 Assistents: 12

4 Mirades a la col·lecció
Dijous 16 de gener 2020, a les 18.30h 
Col·leccions que es miren
A càrrec d’Elena Martínez-Jacquet, directora de la Fundació La Fontana i comissària de l’exposició 
‘Músiques als dits. Les sanses africanes de la Fundació La Fontana’ 
Espai: Exposició permanent
Durada: 80 minuts 
Preu: Accés lliure
Assistents: 34
Sessions: 

 Dijous 23 de gener 2020, a les 18.30h  
 Sorpreses d’etnomusicòleg
 A càrrec de Jaume Ayats, etnomusicòleg i director del Museu de la Música de Barcelona

 Dijous 30 de gener 2020, a les 18.30h 
 Passat i present del Museu de la Música
 A càrrec d’Oriol Rossinyol, ex-Cap de Col·leccions del Museu de la Música 

 Dijous 6 de febrer 2020, a les 18.30h 
 Futur imperfet: els reptes d’un museu del segle XXI
 A càrrec de Marisa Ruiz-Magaldi, Cap de Col·leccions i Documentació del Museu de la Música.
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VISITES DINAMITZADES

La col·lecció en família
Visita dinamitzada a l’exposició permanent del Museu en la que descobrirem les particularitats dels 
instruments en funció de com produeixen el so.
Espai: Exposició permanent
Durada: 60 minuts
Preu: Entrada Museu
Assistents: 11
Sessió: 

 Dissabte 8 de febrer 2020, a les 17h

Músiques als dits
Visita relacionada amb l’exposició temporal de sanses africanes provinents de la col·lecció privada La 
Fontana.
Espai: Exposició permanent
Durada: 60 minuts
Preu: Entrada Museu 
Assistents: 4
Sessió:

 Dissabte 11 de gener 2020, a les 17h

Instruments singulars
Veniu a descobrir els instruments més curiosos de la col·lecció i les històries sorprenents que els 
acompanyen.
Espai: Exposició permanent
Durada: 60 minuts
Preu: Entrada Museu
Assistents: 50
Sessions:

 Diumenge 2 de febrer 2020, a les 11h
 Diumenge 1 de març 2020, a les 11hO

iN MUSEU. Visita l’interior dels museus
Dissabte 1 de febrer 2020
Espais: Reserves 1 i 2, Espai de Documentació i Recerca i Sales d’exposicions
Durada aproximada de les visites: 60 minuts
Passis en català: 10.30 h, 11 h , 12 h, 12.30 h, 13.30 h, 15.30 h, 16.30 h 17 h, i 18h.  
Passis en castellà: 11.30 h, 13 h, 16 h, i 17.30 h
Preu: 2€ 
Assistents: 225

Visites comentades a les col·leccions del Museu
Diumenges a les 11 h
A partir de 6 anys
Assistents: 18
Sessió:

 4 d’octubre de 2020

Visites comentades a l’exposició ‘Muzio Clementi, the father of the pianoforte. Confluències amb 
Beethoven’
A càrrec de Marina Rodríguez, comissària de l’exposició, amb il·lustracions musicals al piano.
Hora: 11:30 h
Preu: entrada gratuïta
Durada: 50 minuts
Assistents: 45
Sessions:

 Dijous, 24 de setembre 2020
 Diumenge, 27 de setembre de 2020

CURSOS I TALLERS

Curs d’introducció a la sansa
A càrrec del músic i productor camerunès Xumo Nunjo
Espai: Sala d’Interactius
Hora: de 18:30 h a 20 h
Preu: 60€ / 40€ per a estudiants ESMUC
Assistents: 80
Sessions:  

 Dijous 23 i 30 de gener 2020
 Dijous 6, 13, 20 i 27 de febrer 2020
 Dijous 5, 12 de març 2020

Barcelona Dibuixa (big draw) 
Diumenge 25 d’octubre 2020
Hora: de 10 a 19 h
Espai: Sala d’Interactius
Preu: Accés lliure amb inscripció prèvia
Assistents: 40 

PROGRAMA GAMELAN
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ACTIVITATS FAMILIARS

Toquem l’ukulele
Taller participatiu d’ introducció a la pràctica de l’instrument
Manel Muso, músic
Espai: Sala Interactius
Hora: 12h
Durada: 60 min
Preu: 5€
Assistents: 74
Sessions: 

 15 febrer 2020
 10 d’octubre 2020

Quin gong!
Taller d’introducció a les sonoritats del gamelan.
Jordi Casadevall, conducció i interpretació
Espai: Sala d’Interactius del Museu de la Música
Hora: 17.30h
Durada: 50 minuts
Preu: 5€
Assistents: 62
Sessions: 

 12 de gener de 2020
 2 de febrer de 2020
 1 de març de 2020
 18 d’octubre de 2020

Quotidiàfons bufats (instruments de cada dia)
Espectacle participatiu
Intèrpret: Xavi Lozano
Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música
Hora: 12h
Durada: 60 minuts
Assistents: 50
Sessions: 

 12 de gener de 2020
 25 d’octubre de 2020

Bufant sons
Concert experimental
Intèrprets: Xavi Lozano, Guillem Aguilar i Marc Vila

Espai: Sala teclats
Hora: 17.30h
Preu: 5€
Durada: 60’
Assistents: 59
Sessió: 

 26 de gener de 2020

Les descobertes de l’Orsina: La meravellosa història del clave Zell
Joc de pistes teatralitzat per Tantàgora
Espai: recorregut pels espais expositius
Hora: 17’30
Durada: 60’
Preu: 5€
Assistents: 17
Sessió: 

 23 de febrer de 2020
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ACTIVITATS PARTICIPATIVES

Discofòrum
Trobades d’escolta musical col·lectiva. Cada persona porta una cançó perquè s’escolti i després es 
comenta, amb les aportacions de tot el grup: sensacions, gustos, lletra, melodia i vincles.
Espai: Sala d’interactius
Hora: 11.30h
Durada: 120 min
Assistents: 34
Organitza: Col·lectiu Indigestió
En col·laboració amb la Direcció de Promoció Cultural de l’Institut de Cultura de Barcelona.
Sessions:

 11 de gener de 2020
 8 de febrer de 2020
 7 de març de 2020 

3.e. Conferències, jornades, congressos...

Jornades d’estudi del moble al Museu
Hora: 18h
Espai: Sala de Teclats
Durada: 90’
Preu sessió: 10€
Assistents: 16
Sessió:

 Dijous 20 de febrer de 2020
 El claviorgue de Nuremberg realitzat per Lorenz Hauslaib
 Amb el mestre orguener Oscar Laguna, Manel Barcons del Departament de Col·leccions del 
 Museu i Àngels Creus coordinadora de la jornada.

Repensant Beethoven
Cesc Gelabert, Josep Roca i Eulàlia Bosch, tres personalitats destacades del món de la cultura i la 
creació conversen amb el violista Jonathan Brown sobre la figura del geni de Bonn. 
Espai: Sala de Teclats
Preu: 5€ / 12€ cicle sencer
Assistents: 130

Sessions:

 Dimecres 22 de gener 2020, a les 19h / Beethoven vist per Cesc Gelabert 
 Divendres 7 de febrer 2020, a les 18.45h / Beethoven vist per Josep Roca 
 Dimecres 4 de març 2020, a les 19h / Beethoven vist per Eulàlia Bosch

Jornades Clementi
Clementi & Beethoven: Confluències
Assistents: 176

Programa:

 Dijous 13 de febrer 2020
 18h: Inauguració de les Jornades Clementi 2020 i de la mostra temporal ‘MUZIO CLEMENTI,
  THE FATHER OF THE PIANOFORTE. Confluències amb Beethoven’.
 Espai: Sala d’exposicions temporals.
 Durada: 90 minuts
 Preu: Activitat gratuïta

 Divendres 14 de febrer 2020
 16:30 h: Clementi & Beethoven. Conferència a càrrec del Dr. David Rowland, Professor de   
 música, Degà i Director of Studies per la Faculty of Arts a l’Open University d’Anglaterra. 
 Espai: Sala d’exposicions temporals
 Durada: 60 minuts
 Preu: Activitat gratuïta

 Dissabte 15 de febrer 2020
 16 h: Trobada amb propietaris de fortepianos, a partir del projecte de cerca 
 de pianos de l’AMCB i del Museu de la Música.
 Espai: Sala d’exposicions temporals.
 Durada: 90 minuts
 Preu: Activitat gratuïta
  17:30 h: Soirée musical
 Sessió oberta per a professorat i alumnat de piano avançat en la qual es convida als
  participants a parlar i tocar obres al voltant de Clementi i Beethoven moderada per Joan   
 Josep Gutiérrez.
 Espai: Espai 14 (piano Steinway)
 Durada: 75 minuts
 Preu: Activitat gratuïta

 Diumenge 16 de febrer 2020
 11:15 h: Visita comentada a l’exposició ‘Muzio Clementi: The Father of the 
 Pianoforte. Confluències amb Beethoven’, a càrrec de Marina Rodríguez.
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 Espai: Sala d’Exposicions Temporals
 Durada: 30 minuts
 Preu: Activitat gratuïta inclosa en el preu del concert de Laura Granero a les 12h. 
 12 h: La Música del Museu: Laura Granero i el fortepiano Bierstedt
 Concert de presentació de la donació del piano de taula Bierstedt recentment restaurat per
  a ús musical.
 Obres de Clementi, Beethoven, Scarlatti, Field i Bomtempo
 Comentaris a càrrec de Jaume Ayats i dels donants.
 Espai: Sala de Teclats
 Durada: 75 minuts
 Preu: 8€

CLUBS DE LECTURA

Club de lectura
En col·laboració amb l’ICUB i amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona
A càrrec de Mario Catelli, músic de jazz i escriptor, al voltant del llibre El Perseguidor, de Julio Cortázar.
Espai: Biblioteca Sant Antoni – Joan Olivé
Durada: 90 minuts
Preu: Accés lliure
Assistents: 19 
Sessió: 

 Dijous 27 de febrer de 2020, a les 19h.

Lletra i Música
Cicle de converses literàries amb il·lustracions musicals conduïdes per Josep Pujol, doctor en 
musicologia, escriptor i professors de l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
Hora: 18.30h
Durada aproximada: 75 min
Preu: Accés lliure amb inscripció prèvia
Assistents: 71
En col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i amb la Biblioteca El Clot-Josep Benet
Sessions:

 Dijous, 9 de gener de 2020 
 Presentació del cicle a càrrec de Josep Pujol, conductor del cicle. Lliurament del primer títol.
 Espai: Biblioteca El Clot – Josep Benet

 Dijous, 6 de febrer de 2020
 Ramon Solsona, Disset pianos
 Espai: Museu de la Música

 Dijous, 5 de març de 2020
 Jordi Masó, La biblioteca fantasma
 Espai: Museu de la Música

Acte de presentació del llibre José Luis Romanillos, Guitarras-Guitars, Época de Guijosa- Guijosa 
Period, 1993-2015 de Josep Melo i Valls
Amb la participació de Romà Escalas i Llimona i l’actuació musical, amb una guitarra Romanillos, a 
càrrec de Jordi Farrés
Hora: 11h
Espai: Sala de teclats
Durada: 90 minuts
Assistents: 35
Sessió: 

 Dissabte 3 d’octubre 2020

JORNADES DE PORTES OBERTES

Festes de Santa Eulàlia
12 de febrer de 2020
Assistents: 108

La Mercè
24 de setembre de 2020
Assistents: 94

Santa Cecília
22 de novembre de 2020
Assistents: 61

Portes obertes de 10 a 18h amb accés lliure a l’exposició permanent, a les exposicions temporals i al nou 
dispositiu interactiu de direcció orquestral ‘Dirigeix l’Orquestra, dirigeix la Banda’. 

Visites comentades a l’exposició ‘Muzio Clementi, the father of the pianoforte’ a càrrec de la comissària 
Marina Rodríguez Brià els dies 24 i 27 de setembre de 2020 a les 11.30h. Gratuïtes amb reserva prèvia.

El primer diumenge de cada mes
Tots els diumenges oberts, a partir de les 15h
Tots els dijous no festius oberts, a partir de les 18h
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3.f. Espai de Documentació i Recerca

18242 consultes totals a l’Espai de Documentació i Recerca (EDR).

 317 consultes ateses pel personal del Museu (un 14% menys que el 2019).

 17925 consultes en línia als catàlegs d’instruments, obra d’art i objectes, d’arxiu i biblioteca
  (un 53% més que el 2019).

Consultes ateses per tipus d’accés
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3.g. Comunicació

ACCIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ

  Agenda programació d’activitats de temporada: Febrer 2020 - Agost 2020: 8.000 exemplars

  Fulletó Gamelan: 400 exemplars  (febrer 2020)

  Postal exposició Clementi: 6.000 exemplars (febrer 2020)

  Lona cartell retroil·luminat exposició “Muzio Clementi” (febrer 2020)

PUBLICITAT

Carrer

 Cartells botiga exposició “100 anys de l’Orquestra Pau Casals” (novembre 2020): 
   2.500 exemplars

 Banderoles cares B exposició “100 anys de l’Orquestra Pau Casals” (novembre 2020): 
   300 unitats

 Banderoles cares B exposició “Muzio Clementi” (febrer 2020): 300 unitats

Revistes i diaris

 2 anuncis de ½ pàgina diari ARA, exposició “100 anys de l’Orquestra Pau Casals”. 
   Novembre 2020

 Anunci 1 pàgina revista Núvol “Dia dels Museus”
 Redaccional 1 pàgina TO, exposició “100 anys de l’Orquestra Pau Casals”. Desembre 2020
 Paquet Sàpiens i Petit Sàpiens (gener-desembre 2020)

Turisme

 Time Out – Mapa Time Out: L’Auditori + Museu de la Música
   Tirada: 500.000 unitats (març 2020)

Altres

 Falques de ràdio Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, paquet informatius “100 anys
   de l’Orquestra Pau Casals”. Novembre 2020

 BCN Colours: banners, suport a les xarxes socials i newsletters. Campanya “Activitats
   familiars”. Al llarg del tot el 2020.

 E-mailing digital per a escoles. 6.000 contactes. (Octubre 2020)

BUTLLETINS DIGITALS (NEWSLETTERS)

  26 butlletins enviats a 4.135 contactes
    Ràtio d’obertura: 29,3 %
    Ràtio de clics: 2,5 %

PROGRAMES DE MÀ DELS CONCERTS DEL MUSEU

  Agustí Fernández & Sònia Sánchez - 100 exemplars
  Laura Granero i el fortepiano Bierstedt – 100 exemplars
  Emili Vendrell, la veu del poble – 100 exemplarsPÀGINA WEB

PÀGINA WEB

 Usuaris: 38.117 (48.001 any 2019)

 Sessions: 53.985 (68.090 any 2019)

 Ràtio de sessions per idioma: 77,71% català, 19,34% castellà, 2,95% anglès

 Nombre de pàgines visualitzades: 135.444 (182.840 any 2019)

 Pàgines per sessió: 2,51 (2,69 any 2019)

 Percentatge de rebot: 50,62% (45,41% any 2019)

 Visitant nou: 67,9% (68,4% any 2019)

 Visitant recurrent: 32,1% (31,6% any 2019)

 Publicacions al blog del web: 19 (24 any 2019)

 Perfil demogràfic:
-Sexe: dona: 63,8% / home: 36,2%
-Edats: 18-24: 14,15% / 25-34: 20,73% / 35-44: 16,05% /
                45-54: 18,71% / 55-64: 15,96% / +65: 14,38%

El Museu de la Música té visibilitat també a la pàgina web de L’Auditori, i presència en algunes de les 
newsletters enviades a la base de dades de L’Auditori.
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3.h. Presència als mitjans / Premsa

Suma Valors: 222.653 € 
Total impacte: 25.918.891 €
Aparicions: 109
Notes de premsa: 9
Roda de premsa: 3

3.i. Publicacions

No s’ha fet cap publicació durant l’any 2020.

3.j. Accessibilitat i inclusió

Els Museu de la Música participa en el projecte Apropa Cultura. La majoria de les activitats educatives 
que ofereix el Museu (veure apartat 3c) s’ofereixen a grups de persones en risc d’exclusió social, amb 
l’objectiu d’acostar la música i l’experimentació amb els instruments.
Total de participants Apropa Cultura: 230

El Museu també participa en els grups de treball “Museus i accessibilitat”, un grup de professionals 
de museus, creat al maig de 2003, amb l’objectiu de la voluntat de compartir coneixements, recursos, 
plantejar dubtes, impulsar estratègies comunes, sensibilitzar i treballar en xarxa sobre temes 
d’accessibilitat.
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es

3.k. Públics

Tipus de públics del Museu:

 Públic general

 Públic familiar
 Públic escolar
 Públic especialitzat i/o universitari

3.l. Usuaris

Els usuaris del Museu durant l’any 2020 han estat:

 Visitants al Museu (inclou exposicions permanent i temporals): 15.323
 Visitants a les exposicions: 28.213

Assistents a les activitats: 

 Públic general: 2.578

 Públic familiar: 275

 Públic escolar: 7.259

 Públic especialitzat i/o universitari: 789

 Total: 10.901

Visitants per tipus d’entrada:

 Entrada general: 5.926

 Entrada reduïda: 841

 Entrada gratuïta: 4.133

 Entrada accés lliure: 4.503

 Total: 15.403
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4.a. Xarxes

Número d’usuaris xarxes principals
Facebook: 6.332 (5.980 el 2019)
Twitter: 5.461 (4.927 el 2019)
Youtube: 1.240 (738 el 2019)
Instagram: 4.213 (2.748 seguidors el 2018)

Número de posts/escrits/tuits xarxes principals
Facebook: 298 posts (367 el 2019)
Twitter: 1.877 tuits (1.624 el 2019)
Youtube: 11 vídeos editats i penjats (12 el 2019)
Instagram: 264 imatges (303 el 2019) i stories (vídeos i imatges en directe)
Spotify: 5 playlists (Insomni (música per a dormir); Muzio Clementi, the Father of pianoforte; Orquestra 
Pau Casals - Concerts d’estrena; Pau Casals, director; El so de l’OPC)
Tik-tok: obertura de compte, 17 vídeos, 19 seguidors

Manteniment d’altres xarxes/agregadors com Diigo i Pinterest.

Exposicions virtuals
Publicació de l’exposició virtual Lutiers catalans a la plataforma de Google Arts Institute.
Publicació de la visita virtual Instruments en clau de gènere a la plataforma Carrd.

Viquipèdia
Articles creats:
Trobades de cantadors d’Espolla, Orquestrina Galana, Márta Kurtág, Narcís Coll, Baden Powell, Napoleón 
Coste, Jean-Baptiste Vuillaume, Igorot, Nicolas Lupot, Traginada, Jean-Henri Pape, Jean Frederic 
Guillaume Bierstedt, Ginette Martenot, Hilda Petrini, Kissar.

Articles modificats:
Litòfon, Narcisa Toldrà, Auricular, Didjeridú, Jordi Fàbregas, Gerhard Grenzing, Rotlle de pianola, Pilar 
Alonso, Maristany, Clifton Worsley, Fonògraf, Shakuhachi, Arxillaüt, Sitar, Koto, Charango, Blanca 
Selva, Claude Laurent, Trompa marina, Saz, Flauta travessera, Gottfried Silbermann, Johannes Zumpe, 
Jaume Vilà i Figueras, Sardana, Balàfon, Jaume Ayats, Felip Pedrell, Joan Manén, Ones Martenot, Sansa, 
Theremin, Ukulele.

4. Col·laboracions i relacions externes 4.b. Convenis i acords

Conveni amb la Fundació La Fontana per a projectes expositius conjunts, concretament la mostra 
‘Músiques als dits’.

Conveni amb la Fundació Pau Casals per a la cessió en comodat del piano de cua Pleyel

Conveni amb l’Associació Catalana de l’Orgue per a la difusió i coneixement de l’orgue i l’orgueneria i 
l’organització conjunta d’activitats de promoció d’aquest àmbit.

Conveni amb la Fundació Palau de la Música Catalana per a la promoció i difusió conjunta del patrimoni 
musical custodiat per ambdues institucions.

Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la catalogació de la col·lecció del Museu de Mataró en el 
marc del projecte CATICAT.

4.c. Projectes en col·laboració

 Projecte educatiu Patrimonia’m liderat per l’ICUB

 Jornada Barcelona Dibuixa

 Vídeo-instal·lació ‘Hard Persistence’ d’Helena Vinent en el marc del programa Creació i
   Museus 2020, en col·laboració amb Hangar. Fabrica de Creació.

 Trobades Discofòrum en col·laboració amb Equip Discofòrum i Cultura Viva

 Jornades d’Estudi del Moble en col·laboració amb l’Associació per l’Estudi del Moble 

Pianos per a tothom: projecte amb el suport de l’ICUB. Donacions de pianos propietat de particulars 
a entitats socials, educatives i culturals. El Museu, gràcies al suport econòmic de l’ICUB, assumeix la 
gestió d’ofertes i demandes, els peritatges, transports i afinacions. 

Pianos 2019 2020

Oferts 59 59
Acceptats 22 19
Transportats 11 16
Afinats 6 7
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4.d. Participacions

Clara Sen, cap de Projectes i Programes del Museu de la Música

Participació en la taula rodona

  Cloenda del programa ‘Creació i Museus 2020’, moderada per Júlia Beltran. II Biennal del 
   Pensament, Barcelona, 17 d’octubre de 2020 (convidada per l’Institut de Cultura de
  Barcelona) 

Participació en el documental

  ‘Creació i Museus 2020’. Entrevista a càrrec de Morrosko Vila-Sanjuán. Museu de la Música, 
  26 de novembre de 2020 (a petició de l’Institut de Cultura de Barcelona)

Sara Guasteví, Espai de Documentació i Recerca

Conferències

  Xarxes socials als museus: els 7-eleven a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, 
  Universitat de Barcelona.

Entrevistes

  Entrevista a Tots els matins del món , de Catalunya Música, amb Joan Vives i Ester Pinart

  Entrevista sobre discos perforats per a Assaig general, de Catalunya Música, amb Albert
  Torrens

  Entrevistes diverses sobre el Jaleo, del fons sonor, a Diari Menorca, Ràdio Cope, Ràdio Ser,
  IB3 Ràdio, IB3 Televisió, etc.

Articles/posts publicats

  La iconografia musical a Menorca del s. XVII a principis del XX (Revista catalana de musicologia)

  La pavana que no es balla (text de Marisa Ruiz, traducció a castellà i anglès, post al blog)

  L’ànima (text Oriol Rossinyol, traducció a castellà i anglès, post al blog)

  La abuelita américa y su piano (text de Pau Coma-Cros, traducció a castellà i anglès post al
   blog)

  Els músics Monné d’Olesa i d’Esparreguera (text de Castellví, Soler i Mitjans, traducció a castellà
   i anglès, post al blog)

  Soy de Pascuala Rodríguez y Pagés (post al blog)

  Fem sonar els discos de cartró perforat del Museu de la Música (post al blog)

  L’enregistrament més antic del Jaleo (ca. 1900) (post al blog)

  L’objecte quotidià convertit en instrument (post al blog)

  Un enregistrament sonor del 1350? (text Jaume Ayats, traducció al castellà i anglès, post al 
  blog)

  Quartets patrimonials (post al blog)

  I, per continuar, un reproductor del 1370 (text Jaume Ayats, traducció al castellà i anglès,
   post al blog)

  Potter i la innovació tecnològica de la flauta travessera (text de Sofía Martínez, traducció al
   castellà i l’anglès, post al blog)

  Albéniz, no et fiquis en política! (text, Marisa Ruiz, traducció al castellà i anglès, post al blog)

  La transcripció, art i negoci (text Marisa Ruiz, traducció al castellà i anglès, post al blog)

  La pandèmia, la solitud del músic (text Oriol Rossinyol, traducció al castellà i anglès, post al
   blog)

  Escolteu les floritures de Josefina Huguet (text Jordi Domènech, traducció al castellà i 
  anglès, post al blog)

  Discos de 78 rpm i rotlles de pianola, digitalitzats (post al blog)

  Viatjar sense moure’s (post al blog)

  Les dones i els diccionaris musicals (article a Sonograma)

  La música del temps (article a Sonograma)

  L’experiència auricular (article a Sonograma) 

4.e. Relacions institucionals

  Programes conjunts amb l’ESMUC (cicle de concerts ‘Un Cafè amb Notes d’Antiga’, Programa
  Gamelan, cicle de conferències ‘Els instruments musicals, en estudi’, Músics a tocar!, Aula
   Museu, Steinway&Go)
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5.a. Recursos humans

El Museu de la Música està compost pel següent equip:

Director: Jaume Ayats

Cap de Projectes i Programes: Clara Sen

Àrea de Projectes i Programes: Imma Cuscó, Soledad Sánchez i Alba Cruells

Cap de Col·leccions i Documentació: Marisa Ruiz

Conservació i Restauració: Manel Barcons i Esther Fernández

Programació d’Activitats Educatives: Eulàlia Vilardell

Responsable de Comunicació: Lisi Andrés

Documentalista, Biblioteca i Xarxes Socials: Sara Guasteví

Recepció i atenció al client: Cristina Roig, Lucía Rodríguez i José M. Martínez

5.b. Memòria econòmica

INGRESSOS I DESPESES 2020 

Total Ingressos: 117.965,22 €

Taquillatge: 22.312,54 €

Subvencions: 93.539,62 €

Altres ingressos: 2.113,06 €

Total despesa d’explotació: XX

Resultat d’explotació (Ingressos + Aportació Consorci de l’Auditori i l’Orquestra - Despeses estructurals 
i d’activitat): XX

Total despeses estructurals: XX

5. Organització

5.c. Obres i manteniment / Infraestructures

Instal·lació de nous dataloggers per a la mesura de condicions ambientals a l’exposició permanent.

Intervenció a la Reserva 2 per a la impermeabilització del sostre. 

5.d. Lloguer d’espais

24/01/2020

Oficina Nacional Austríaca de Turisme

20 persones.

5.e. Patrocini

Cafès Illy: patrocinador del cicle de concerts ‘Un cafè amb…’
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6. Resum d’indicadors

Dies d’obertura a l’any: 227

Número de visitants únics al Museu: 15.403

Número de visitants a les Exposicions: 28.213

Número de participants a les activitats: 10.901

Número de visitants de les visites guiades del diumenge a les 11h: 83

Total públic escolar: 7.259

Activitats públic general: 26

Activitats públic familiar: 1

Activitats públic escolar: 18

Activitats públic especialitzat i/o universitari: 6

Total: 47 activitats i un total de 10.901 assistents

w w w . b a r c e l o n a . c a t / m u s e u m u s i c a

L’Auditori 
Lepant 150
08013 
Barcelona 

93 256 36 50 
museumusica@bcn.cat

museumusicabcn
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