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MUSEU DEL SURO
DE PALAFRUGELL
Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro s/n.
17200 Palafrugell
Telf. 972307825
www.museudelsuro.cat
info@museudelsuro.cat
Horari
De dimarts a divendres de 10h a 13h i de 16h a 19h.
Dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20h.
Diumenges i festius de 10h a 14h
Dilluns TANCAT
Últim dissabte de mes, entrada gratuïta

Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua
Modernista de Can Mario
Plaça de Can Mario - Palafrugell
Panoràmica privilegiada de l’Empordanet
Horari
A convenir amb reserva prèvia.
Segueix-nos!

Torre de Guaita del s. XV

#museudelsuro

Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda
Muntanya de Sant Sebastià – Llafranc
Horari
A convenir amb reserva prèvia.

“(1) La vida...” Exposició de pintura de Víctor Dolz
Exposició oberta al públic fins al 5 de març.
El pintor empordanès Víctor Dolz, nascut a Begur el 1945, exposa al Museu del Suro la seva obra
pictòrica anomenada, (1) La vida... Pintura de Víctor Dolz .
Dolz, guionista i autor de curtmetratges, escriptor i pintor explica que intenta pintar rostres humans
coneguts, persones properes, que configuren la seva col·lació humana. Ha de conèixer l’ànima
d’aquella persona per poder captar la seva interioritat i plasmar-la a la tela. Un pintor inquietant,
que ofereix una visió particular sobre la bellesa i la relativitat d’aquesta, així com el pas del temps.
Fugint de la representació en el sentit figuratiu, l’artista aborda la visió més expressionista donant
un sentit imaginatiu al retrat, més enllà del decorativisme i la complaença.
Josep Martinell escriu sobre la pintura d’en Víctor: “Jo crec que un artista ha d’expressar les seves
emocions amb mitjans emocionants. És essencial. (...) Dolz, malgrat el seu nom, rebutja la dolcesa
d’una pintura massa bonica per inquietar-nos amb una pintura de presagis angoixants.”
L’estil pictòric de Dolz, ens recorda al pintor irlandès Francis Bacon, donant a llum la part més
amagada de l’ànima. També ens remet als clàssics com Goya, Solana, Soutine, entre d’altres.
Una visió íntima i personal de l’ésser humà, retratant la persona amb tots els seus matisos.
Exposició organitzada pel Museu del Suro i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell.

“Forest Art: Cal·ligrafies del bosc” Exposició de Martí Boada
Inauguració l’11 de març a les 19.30h. Exposició oberta al públic fins l’1 de maig.
Martí Boada, ambientòleg, magíster, llicenciat en geografia per la Universitat Autònoma de
Barcelona, llicenciat en estudis catalans per la Universitat de Perpinyà, sociòleg i, actualment,
professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, exposa al Museu del Suro de Palafrugell
el seu treball de camp anomenat Forest Art.
En aquesta exposició podem veure les peces que Martí Boada recull de la mateixa natura, la natura
que amb el pas del temps es transforma i es forma en ella mateixa, creant una nova natura, el que
s’anomena l’art del temps. Entra en joc la transformació de la matèria i la definició dels materials
que es transformen amb el pas del temps de manera natural, entre d’altres aspectes.
Aquesta mostra ens reflecteix la petjada del temps sobre la natura i com aquesta es forma i es
configura amb el pas dels minuts. Martí Boada ens vol mostrar com aquesta natura morta pot ser
del tot viva i ens explica la relació que ell mateix ha tingut amb ella. Cada peça exposada és un
objecte pensat, observat al bosc, identificat i reinterpretat però, especialment, convertit en art
extret del bosc per mostrar tots els seus matisos des de la creativitat.

La Botiga del Museu
La botiga del museu ofereix una gran diversitat d’objectes elaborats en suro, des d’un tap a una
corbata, des d'unes figures de pessebre fins a tot tipus d'estris per la cuina i l’escriptori, a més de
complements com arracades, bosses de mà, carteres i productes artesanals. Un ampli ventall de
possibles regals i records del vostre pas pel museu i pel poble de Palafrugell o la Costa Brava.
Cal destacar els objectes fets amb taps de suro reciclats produïts als tallers de la Fundació Vimar,
una entitat sense ànim de lucre de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual del Baix
Empordà. A més a més, s’hi poden trobar les publicacions exclusives del Museu del Suro, els
quaderns didàctics dels museus del sistema territorial Mnactec i una gran selecció de llibres sobre el
suro i el món surer, entre d’altres.
Els articles que trobareu han estat acuradament seleccionats, tot seguint un criteri de qualitat i
originalitat. No perdeu l'oportunitat, veniu a visitar-la i emporteu-vos un petit record.

EL MUSEU DEL SURO DISPOSA D’UN CONTENIDOR
PER LA RECOLLIDA DE TAPS DE SURO USATS.
ES TRACTA DE REALITZAR UNA ACTIVITAT EDUCATIVA I POSITIVA PER AL MEDI AMBIENT.

Activitats i visites guiades
VISITA A L’EXPOSICIÓ TEMPORAL
Visita comentada a l'exposició “(1) La vida..." amb l’artista Víctor Dolz.
•
Diumenge 5 de març a les 12h.
•
Activitat gratuïta.
•
Cal inscripció prèvia. Apte per a tots els públics.
ART i NATURA
Visita dinamitzada a l'exposició d'en Martí Boada “Forest Art: cal·ligrafies del bosc”
i taller creatiu de pintura pels més petits.
•
Dissabte 18 de març a les 17.30h.
•
Activitat gratuïta.
•
Cal inscripció prèvia. Apte per a tots els públics.
EL SURO, TOT UN MÓN
Visita guiada exprés a l’exposició permanent del museu.
Veniu a conèixer l’increïble procés de transformació del suro, des de la pela de l’alzina
surera fins als últims productes fets amb aquest material únic. No us ho podeu
perdre!
•
Dissabte 25 de març a les 11.30h.
•
Activitat gratuïta últim dissabte de mes.
•
Cal inscripció prèvia. Apte per a tots els públics.

Visites guiades per a grups (amb reserva prèvia)
Més de dos segles fent taps
Visita per l’exposició del Museu del Suro on s’explicaran continguts relacionats amb
l’alzina surera i les seves característiques, la pela del suro, el procés de transformació
artesanal i el mecanitzat així com la història de la indústria suro-tapera a Palafrugell i el
cas de l’empresa Miquel Vincke i Meyer, fàbrica líder en exportació de suro a l’Espanya
de la dècada del 1920.
Un bosc a la mida de l’home
Un passeig agradable per la sureda de Llofriu, per explicar in situ les característiques de
l’alzina surera, l’ecologia del bosc mediterrani i el treball dels peladors (les eines que
utilitzaven, les formes de vida característiques del seu treball i les anècdotes
associades).
Ibers, sants, corsaris i turistes
La visita que us proposem és un recorregut cronològic pel cim de la muntanya de Sant
Sebastià, explicant els diferents usos del territori al llarg dels 2600 anys d’ocupació.
Podreu conèixer un antic poblat iber (s. VI a I ac), una torre de guaita del s. XV (Bé
Cultural d’Interès Nacional), una ermita i hostatgeria del s. XVIII i un far del s. XIX.
Taps, vins i mercat, una explosió de color, sabor i tradició
L’Empordà és terra de vins i de suros, un maridatge perfecte per gaudir d’un matí
gastronòmic. Durant la visita podreu conèixer curiositats del suro i es farà una
degustació de vins D.O. Empordà. Finalment, podreu fer una visita lliure pel mercat de
verdures, de carn i de peix de Palafrugell per conèixer els seus productes locals.
IMPRESCINDIBLE RESERVA PRÈVIA I LA PRESÈNCIA D’ADULTS
PER A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS FAMILIARS

