
 
 
 

 

 

Noah Rose inaugura el Museu 

d’Esdeveniments Interconnectats a Girona 
 

L’artista britànic ha ubicat al llarg del carril bici el seu projecte 

artístic per a Changing Tracks 
 

Girona, 11 de juny de 2014.- El projecte cultural europeu Changing 
Tracks (www.changingtracks.eu) inaugura el 14 de juny a Girona el projecte 
de l’artista britànic Noah Rose (www.noahrose.co.uk), el Museu 
d’Esdeveniments Interconnectats, que es podrà visitar al carril bici de la 
ciutat al llarg d’aquest estiu. 
 

Com explica el propi Noah Rose, el procés de construcció del museu ha estat 
“una mica misteriós”. Ha explorat i investigat les connexions que ha 
descobert entre Catalunya, el Comtat de Mayo i el de Northamptonshire. 
Aquestes inclouen els descarrilaments i accidents de ferrocarril, transport de 
matèries primeres en tren i les formes en què els mitjans de vida de les 
persones depenen d'aquests i l'ús de les llengües minoritàries per narrar 
històries ocultes. També ha descobert vincles entre les guerres civils 
irlandesa i espanyola, entre ells els diaris i efectes personals d'un home de 
l'illa irlandesa d’Achill que va lluitar amb les Brigades Internacionals a la 
Batalla de l'Ebre 
 

L’artista anglès anticipa objectes que es podran trobar a les diferents sales 
construïdes d’aquest museu temporal a l’aire lliure: “He vist objectes tan 
diversos com sabates de saló de ball de seda fetes a Northampton, 
testimonis personals dels voluntaris irlandesos que van lluitar a la Guerra 



 
 
 

 

Civil espanyola o dels refugiats polonesos jueus que fugien de l'Alemanya 
nazi que varen trobar refugi en una església catalana”. 
 

Per tal de fer possible un projecte d’aquestes característiques, que parteix 
del context més immediat, l’artista ha obtingut l’ajuda d’una vintena de 
voluntaris: des d’aficionats a la història local i estudiants d'idiomes de 
l’Escola Oficial d’Idiomes fins estudiants o llicenciats en història de l'art de la 
UdG, de Batxillerat artístic o de Belles Arts, així com artistes locals. A més, 
el seu treball d’investigació i recerca d’idees li ha portat a visitar i col·laborar 
amb diversos museus i entitats del territori: Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona; Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), el 
Consorci de les Vies Verdes, el Museu dels Jueus, l’Escola Municipal d’Art de 
Girona, el Museu de l’Exili, Associació d'Amics del Tren Olot-Girona, entre 
d'altres. També hi ha empreses locals que han donat suport al treball d'en 
Noah amb materials per confeccionar les cobertes de les cabines. 
 

Noah Rose, abans de la seva col·laboració amb Changing Tracks, ha exposat 
projectes a espais oberts a més de 80 poblacions de tota Europa. La seva 
pràctica artística abasta l'escultura, el dibuix i una sèrie de treballs en tres 
dimensions que inclou tipografia escultòrica, metal·lúrgia arquitectònica, 
mobiliari urbà i la micro-arquitectura per centrar-se en objectius com el 
significat de la memòria o la història i l’herència.  
 

L’arquitecte i projectista Xevi Bayona i l’artista irlandesa Aideen Barry 
completen l’oferta d’una iniciativa que primer es veurà a Catalunya i, 
després al Comtat de Mayo, a Irlanda, i al Comtat de Northamptonshire, al 
Regne Unit. El projecte té el suport del programa europeu gestionat per 
l’Agència Executiva a l’àmbit de l’Educació, Cultural i Audiovisual. 
 

La intenció principal de Changing Tracks és involucrar nous públics per a l'art 
contemporani mitjançant la col·locació de les obres d'art en espais 
d'exposició i d’exhibició no tradicionals, eliminant així les barreres a la 
participació i proporcionant oportunitats per atreure una àmplia gamma 
d'usuaris d'oci i recreatives. 



 
 
 

 

 

Changing Tracks ha rebut finançament de l’Agència Executiva a l’àmbit de 
l'Educació, Audiovisual i Cultural de la Comissió Europea (EACEA), com a 
part del Programa Cultura de la UE 2007-2013, i el porten a terme el Consell 
del Comtat de Northamptonshire, el Consell del Comtat de Mayo i el Consorci 
Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals. 
 

Per ampliar la informació, podeu contactar amb el Gabinet de 
Comunicació de Changing Tracks, en el mail 
comunicacio@changingtracks.eu i en el mòbil 630425169. 
 

Ens podeu seguir també a Twitter @Changing_Tracks 
#ChangingTracks 
 

A Catalunya el projecte compta amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

A Girona, Changing Tracks compta amb el suport de Bòlit, Centre d'Art 
Contemporani. Girona. 

 
 

Dia: dissabte, 14 de juny de 2014 

Hora: 19 hores 

Lloc: Zona del Pont de Sant Feliu, Girona.  


