#Museofònics, la veu dels joves
professionals dels museus

Damià Amorós i Albareda
Espluga FM Ràdio

Un fotimer de cops s’ha volgut atraure els joves als teatres, sales de concerts,
auditoris, arxius, biblioteques, filmoteques, monuments, centres patrimonials,
museus… Però poques vegades hem explicat, o simplement escoltat, als joves
-menors de 40 anys- que s’han format per treballar, i treballen, en aquests espais.
Com a resposta a aquesta invisibilitat, la dels joves professionals del patrimoni, arts i
museus, neix Museofònics. Un projecte vinculat a l’Espluga FM Ràdio, elaborat per
Damià Amorós i Albareda (Sarral, 1990) que, al llarg de tres temporades, ja ha
entrevistat a més d’una cinquantena de professionals, la majoria menors de
quaranta anys, treballadors de museus i equipaments culturals.
A través d’una entrevista, que sempre comença amb la pregunta “qui és?” s’inicia
una conversa entre dos interlocutors que versa sobre la formació dels professionals,
l’accés al món laboral, les dificultats de la mediació, el museu socials, les xarxes
socials, la història de les dones… amb una durada aproximada de 25 minuts.
Cada dues setmanes poden escoltar-se a través de l’Espluga FM Ràdio, i
posteriorment en podcast a través de la web de l'emissora, l’entrevista a un jove
professional dels museus, patrimoni o arts.

Llista d’entrevistats
-

Especial DIM 2022
Especial EVART
Gerard Torres / artista
Isaura Solé / historiadora de l’art
Anna Maria Andevert / historiadora de l’art
Cristina Mongay / periodista cultural
Sandra Medina / mediadora cultural
Esther Solé / Universitat de Lleida
Belén Montilla / youtuber vinculada als museus
Eduard Tarrés / Museus d’Andorra
Aïda Sánchez / Universitat Rovira i Virgili
Mercè Vila / Fundació Vila-Casas
Bernat Puigdollers / Ateneu Barcelonès
Francesc Marco Palau / Any Palau Ferré
Gerard Martí / Museu d’Història de Cambrils
Gina Driéguez / Prescriptora Cultural
Guiomar Sánchez / Cultius Culturals
Arnau Martínez / Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
Jordi Medina / Mà Cultural
Berta Blasi / Taller Berta Blasi
Gerard Conill / Museu de Llívia
Balma Badal/ Fundació d’Amics del MNAC
Guillem Masalles / restaurador-conservador
Ismael Porta / Museu del Pessebre de Catalunya
Teresa Reyes / ICOM
Miquel del Pozo / arquitecte i prescriptor cultural
Joan Vila i Boix / crític d’art
Carlos G. Navarro / conservador d’art dels segles XIX i XX del Museu
Nacional del Prado
Miguel Àngel Cajigal - el Barroquista-/ prescriptor cultural
Luís Pastor / dibuixant i prescriptor cultural
Xevi Collell / Espai Crater
José María Luzón Nogué (I i II)/ Real Academia de Bellas Artes de San
Ferando
Xavi Fornós / Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca del Penedès
Manel Miró / Stoa
Àlvar Calvet / artista
Albert Forés / Museu de la Mar i Marítim de Mallorca
Vàngelis Villar / Museu de l’Esport de Barcelona
Jesús Navarro / Museu d’Art Jaume Morera de Lleida

-

Aleix Catasus / Àmbit Editorial
Xavier Roigé / Universitat de Barcelona
Gemma Carbó / Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
Jordi París / Museu de Valls
Mònica Borrell / Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Jaquelin Glarner / prescriptora cultural
Àlex Rebollo / museòleg
Pepa Ventura / Museu Municipal de Mollet del Vallès
Txema Romero / Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès
Marc Ferran / Museu de Reus
Joan Vicens Tarré / Associació de Museòlegs de Catalunya
Joaquim Nadal / Universitat de Girona

Aquest és el segon projecte d’Amorós i Albareda a l’Espluga FM Ràdio. El primer
anà lligat al patrimoni de la Conca de Barberà amb la proposta “Al Costat de Casa”.
Un projecte local que ha desenvolupat vers Museofònics, que s’ha expandit des del
Camp de Tarragona a tot el país, Madrid, Galícia, Luxemburg o Andorra.
Al llarg de la primera meitat de l’any 2023 està prevista la publicació d’un llibre
homònim al del programa de ràdio, on apareixeran les millors entrevistes i
reflexions. Una col·laboració entre l’editor del programa i l’editorial Ganzell de
Tarragona.

https://www.efmr.cat/programes-37a-temporada/museofonics

Museofònics sobre paper
Juntament amb l’editorial, tarragonina, Ganzell, s’està treballant per transportar les
millors entrevistes a negre sobre blanc. En els moments digitals que vivim creiem
que un fet revolucionari és crear un llibre en paper. Entre 19 i 23 entrevistes, dos
nombres primer, formaran part d’aquest volum que vol reivindicar els mateixos
principis que el programa de ràdio o podcast.
Actualment, el projecte es troba en fase de selecció i transcripció de les entrevistes.
Al mateix temps s’inicia una campanya per la cerca de fons per cobrir la realització
del llibre.

Museofònics especial DIM 2022
Quatre veus expertes reflexionaran al voltant del futur i el poder dels museus aquest
dissabte als micròfons de l’EFMR. Serà a les 12 del migdia en una edició especial i
diferent del Museofònics, dirigit per Damià Amorós, i des del Museu de la Vida Rural.
La proposta radiofònica forma part de la programació del Dia Internacional dels
Museus i es planteja com una xerrada informal a l’aire lliure, sense complexos per
aplegar joves professionals del món dels museus, l’art i el patrimoni. Hi participaran
Roser Servalls, tècnica d’acció educativa del MVR; Mercè Vila, que és coordinadora
d’exposicions de la Fundació Vila Casas, i Nacho Granero, de la Cultura Social.
L’espai, d’una hora de durada, també comptarà amb intervencions externes de
prescriptors i difusors culturals. El programa a la ràdio es podrà escoltar l’endemà,
diumenge, a les 12 del migdia.
Així, el Museofònics de l’EFMR farà un pas més en aquesta col·laboració de
l’Espluga Audiovisual i el Museu de la Vida Rural. El programa planteja una
conversa quinzenal amb algun professional lligat a l’àmbit dels museus i els
monuments, la majoria d’ells menors de 40 anys.

