
SI FOS DIRECTOR D’UN MUSEU DEL MAR 
no deixaria que el salnitre em convertís en un musclo 
 

1.des del mar fem realitat la contaminació 0 amb contundència 
2.des del mar plantegem la humanitat dels refugiats:museus 
d’acollida 
3.expliquem històries del mar amb clau trepidantment contemporània 
4.per mar viatgem a altres ciutats/cultures per intercanviar 
5.fem del mar un eix temàtic per la nostra xarxa de museus  
bianualment 
6.convidem a creatius joves a plantejar preguntes des del mar 
plural 
7.no ens limitem a expos:usem el ventall de totes les arts/diàleg 
en petit format 
8.tinguem una web vibrant i estem a les xarxes amb força singular 
9.invertim en comunicació:som comunicació amb marca audaç de mar 
inquiet 
10.si no som referencials avui som prescindibles:no hi ha terme 
mig per estar en contacte des de les idees 
 



 
 
 

10 PUNTS DE VISTA DES DELS CIUTADANS PLURALS QUE ENS 
VISITEN 
1.han de trobar-hi una experiència emocional:només així es 
predisposen a entendre amb ganes  el que venen a veure 
2.i es fa possible l’èxtasi:oberts a trencar monotonies, 
descobrir aventura,deixar-se il·luminar 
3.des de preguntes, suggeriments...clau per a la vida comú i 
personal: faciliten sentit 
4.amb un disseny,llenguatge o estil de conversa personal 
i directe,molt atrapant:cuideu el relat 
5.llevors interioritzen el que senten:resten  intrigats, 
encantats,sorpresos,atrapats.. 
6.i com que els remou i qüestiona,es fan segur algunes  
preguntes/propòsits íntims 
7.queden,doncs, realment i fortament marcats:tornaran 
si els hi posem fàcil 
8.i ho recomanaran, enèrgics,a molts altres:comunicació convinent 



9.en l’espai museu s’han sentit més autènticament ells, sense 
màscares,més vitals... 
10.si això no funciona,no tornen:ho tenen molt i molt clar 

les 10 recomanacions es resumeixen en 1: 
menys gestió 
més poesia 

 
PER QUÈ SOM I HO HEM OBLIDAT DURANT MASSA TEMPS... 

inesgotablement ardents 
experiències sublims 

epifanies resplendents 
expressem l’inexplicable 
fem visible l’invisible 

generem sentit 
fem-ho i si fallem, fallem millor: aprenguem del mar que mai es 
cansa!!! 
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