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fotografies de Michele Curel

exposició al Museu del Suro de Palafrugell
del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021

Col·laboren:

Cartell de l’exposició

Característiques de l’exposició
Fotografies en blanc i negre i en color
sobre Dibond
• 3 de 100 x 62,5 cm
• 1 de 50 x 75 cm
• 5 de 80 x 80 cm
• 8 de 50 x 50 cm
• 8 de 40 x 40 cm
• 43 de 30 x 30 cm
• 3 de 20 x 20 cm
Si les característiques de la sala ho permeten es recomana Hi ha la possibilitat
de substituir dues fotografies de 100 x
62,5 cm per wallpapers de gran format (un
d’ells incloent el títol de l’exposició)
Audiovisual
• Cal una pantalla de televisió amb un
sistema stereo d’audio i/o sistema 5:1
• Durada: 17’38”
Textes sobre poliester
• 8 de 78 x 78 cm
• Es pot substituir el text d’introducció
(2 plafons de poliester) per un vinil (a
càrrec del prestatari)
• 71 Peus de fotografia
Muntatge
• Es suggereix la distribució que es
reflecteix en aquest document, tot i
que es pot adaptar a diferents espais
El muntatge al Museu del Suro va
ocupar aproximadament 63 m lineals.
• El muntatge s’ha de fer amb guants
per personal preparat.
• OPCIONAL: Supervisió de la
instal·lació per l’autora Michele Curel
Activitats paral·leles
• Michele Curel està disponible per a
xerrades i/o visites guiades.
• Consulteu les tarifes i la disponibilitat.
Aqui podreu veure el video resum de la
exposició:
Cliqueu aquí per la V.O. original en català
Cliqueu aquí per la versió subtitulada en anglès

Condicions de préstec:
1 L’exposició itinerant Sentir la Sureda.
Fotografies de Michele Curel està produïda i
gestionada pel Museu del Suro de Catalunya.

9 El sol·licitant es compromet a lliurar quatre
exemplars de qualsevol tipus de material de
difusió que elabori o editi referent a l’exposició.

10 Per conèixer la incidència de l’exposició en
cada població on es mostri i en el cas que l’entitat
sol·licitant n’elabori un recull de premsa, caldrà
Pot ser demanada per qualsevol institució o
que en faci arribar una còpia al Museu del Suro
entitat degudament reconeguda, mitjançant un
de Catalunya. També es facilitarà el nombre de
escrit adreçat a Museu del Suro de Catalunya.
Placeta del Museu del Suro, s/n. 17200 Palafrugell visitants que hagi rebut la mostra durant el seu
període d’obertura.
o info@museudelsuro.cat.
2 No es pot reproduir, copiar ni editar cap de les
imatges ni l’audiovisual. La cessió és temporal i
només pel període acordat.

10 El Museu del Suro es reserva el dret de
modificar, per causes de força major, les dates de
cessió acordades.

3 Es recomana que el període de cessió no sigui
inferior a 1 mes.

11 Per a qualsevol aclariment caldrà adreçar-se al
972 30 78 25 o info@museudelsuro.cat.

4 Perquè la cessió sigui confirmada s’haurà
d’emplenar, signar i segellar la butlleta de préstec
(la podeu trobar a la web del museu) i enviarla a info@museudelsuro.cat. Entre la recepció
d’aquesta butlleta i la data prevista per a l’inici
del préstec és convenient que hi hagi com a
mínim un marge d’1 mes.
5 El sol·licitant es fa càrrec de la gestió i les
despeses de transport (recollida i retorn; càrrega
i descàrrega), muntatge i desmuntatge, i de la
producció del material de difusió (es facilitarà
l’arxiu del cartell i del material gràfic per la seva
adaptació).
6 El local on s’instal·li l’exposició haurà de tenir
prou condicions de seguretat contra robatori i
vandalisme.
7 El sol·licitant es compromet a contractar una
pòlissa d’assegurança per a l’exposició sol·licitada
“tot risc clau a clau”. El valor de la mostra és de
8.000€.
El certificat de l’assegurança haurà de ser
tramesa escanejada i per correu electrònic a
info@museudelsuro.cat abans de la recollida de
l’exposició.
8 En tota la difusió que es faci de l’exposició
(invitacions, programes, cartells, agendes
d’activitats, notes o anuncis de premsa, ràdio,
etc.) s’haurà de fer constar que està produïda pel
Museu del Suro de Catalunya i que l’autoria és de
Michele Curel

Costos de l’exposició
L’exposició es cedeix gratuïtament per part del
Museu del Suro
A càrrec de l’entitat sol·licitant:
- Transport de recollida i retorn
- Assegurança tot risc clau a clau pel valor de
8.000€
- Difusió (digital i en paper)
- Honoraris de l’autora. Consulteu tarifes i
disponibilitat (drets d’imatge, assessorament,
desplaçament, activitats paral·leles...)
El Museu del Suro de Catalunya aporta
- 71 fotografies embalades amb la cartel·la
corresponent.
- Vídeo de 17:38 minuts en versió original
català/castellà sense subtítols i versió
original amb subtítols en anglès. En format
5:1 y en format estèreo.
- Plafons explicatius i crèdits de l’exposició
- Textos de l’exposició traduïts al: castellà,
francès, anglès i àrab en format pdf.
- Roll’up amb el títol de la mostra
- Arxiu digital del cartell per fer l’adaptació
- Arxiu digital de postals per fer l’adaptació
(opcional)
- Arxiu digital del vinil de la introducció
(opcional)
- Arxiu digital del catàleg desplegable
(opcional)

Lluny d’una idea romàntica que li
resti realisme, l’autora ens mostra
la duresa de la jornada, l’artesania
dels processos, la senzillesa de les
eines, el caràcter dels rostres i la
força dels cossos.

Catàleg desplegable
Finca de Can Dalmau. Arbúcies. 2019

Finca de Can Genís. Agullana. 2019

Finca de Can Puignau. La Bisbal d’Empordà. 2019

Finca de Can Torró. Sant Climent de Peralta. 2019

Finca de Can Dalmau. Arbúcies. 2019

Finca de Can Llach. Santa Cristina d’Aro. 2018

Michele Curel (Nova York, 1958) ha estat fotografiant durant aquests darrers
tres anys les suredes de les comarques del nord-est de Catalunya i el Rosselló.
Curel coneix el terreny i fa servir un punt de vista proper ja que ella mateixa
és propietària d’una sureda. El seu projecte posa l’accent en la importància
de regenerar, mantenir i preservar les suredes, amb l’objectiu que les noves
generacions les coneguin de primera mà a través del reportatge sobre els
treballs de la pela del suro, la plasmació de l’estètica de les formes arbòries i el
testimoni dels homes que hi treballen. Lluny d’una idea romàntica que li resti
realisme, l’autora ens mostra la duresa de la jornada, l’artesania dels processos,
la senzillesa de les eines, el caràcter dels rostres i la força dels cossos. Rere les
seves imatges palpita la idea de promoure un canvi de paradigma en l’explotació
àvida de la natura, per tal d’introduir una gestió forestal sostenible, amb
l’esperança de preservar els espais naturals d’aquestes comarques, que veuen
perillar l’eventual equilibri en les relacions entre l’home i el paisatge, alterat per
l’abandonament de les activitats tradicionals i els impactes de les explotacions
industrials i turístiques.

sentir la sureda
Michele Curel

Amb les fotografies seleccionades, Curel reconstrueix la
quotidianitat d’una colla de peladors, des del moment que
arriben a la sureda fins que carreguen el camió amb el suro pelat.
Però més enllà de la descripció tècnica d’un ofici, prova de fernos sentir. Sentir la sureda per copsar l’esperit que s’expressa en
la vitalitat i la noblesa dels arbres i dels homes. Sentir la sureda,
interpretada per la mirada de la fotògrafa, ens obrirà els sentits
per apropar-nos als gestos d’empatia entre els treballadors i
les alzines, els sons rítmics de l’acció de la destral barrejats
amb la brisa que mou la capçada dels arbres, el diàleg entre el
cruiximent de les escorces i les veus dels homes en treballar.
És precisament la missió d’aquest projecte donar visibilitat
als treballadors, peladors del suro, que amb el seu esforç per
guanyar-se la vida també estan contribuint a una gestió forestal
sostenible. Ells són els primers d’una llarga cadena d’homes i
dones que treballen amb aquesta matèria primera natural. La
Michele Curel ha volgut acostar el món rural a l’univers urbà,
descobrint-nos una realitat desconeguda que està passant a pocs
quilòmetres de les platges concorregudes de la Costa Brava i el
Maresme, fent visibles els homes que fan una tasca fonamental
per a l’equilibri ecològic de la sureda.
Laura Terré. Comissària de l’exposició
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Cartell de l’exposició
Organitza:

•
•
•

Col·laboren:

Col·laboren:

Diumenge, dia 23 de maig, a les 12 hores.
Diumenge, dia 27 de juny , a les 12 hores.
Diumenge, dia 25 de juliol, a les 12 hores.
Visites comentades a l’exposició a càrrec de l’autora, Michele Curel

Organitza:

•

exposició al Museu del Suro de Palafrugell
del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021

Dissabte, dia 19 de juny. A les 19 hores. Josep Gordi i Serrat (doctor
en Geografia): “La sureda: un bosc somiat”

•

Dissabte, dia 22 de maig. A les 19 hores. Martí Boada i Juncà
(geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals):
“Una visió socio-ambiental del paisatge surer”.

•

Dissabte, dia 5 de juny. A les 19 hores. Sandra Torras i Noguer
(enginyera de forests i tècnica de l’Associació de Gestors Forestals
de les Gavarres) i Josep Maria Tusell i Armengol (enginyer de
forests i responsable tècnic del Consorci Forestal de Catalunya):
“Els reptes actuals de la gestió de les suredes”.
Cicle de conferències
PROGRAMA D’ACTIVITATS
Exposició al
Museu del Suro de Palafrugell
De 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
Fotografies i vídeo de Michele Curel

Sentir la sureda

Places limitades.
Cal reserva prèvia.
Tel. 972 30 78 25 /
info@museudelsuro.cat

fotografies de Michele Curel

sentir la sureda

Postals
Organitza:

Col·laboren:

Diumenge de 10.00 a 14.00 h
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Des del 15 de juny
Dilluns tancat
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
de 16.00 a 19.00 h

exposició al Museu del Suro de Palafrugell
Fins el 13 de juny
del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i
Horaris

fotografies de Michele Curel

sentir la sureda

Material gràfic de l’exposició

Contingut i proposta de distribució de de
l’exposició

Introducció
Aquesta exposició reuneix una selecció del treball
d’aquests darrers tres anys que ha portat a
terme la fotògrafa Michele Curel a suredes de les
comarques del nord-est de Catalunya i del Rosselló.
Curel coneix el terreny i, com a propietària forestal,
té un punt de vista proper. Posa l’accent en la
importància de regenerar, mantenir i preservar
les suredes. Té també la intenció que les noves
generacions les coneguin de primera mà, a través
del reportatge de la pela del suro, la plasmació de
l’estètica de les formes arbòries i el testimoni dels
homes que treballen endinsats a la natura.
Lluny d’una idea romàntica que li resti realisme,
l’autora ens mostra la duresa de la jornada,
l’artesania dels processos, la senzillesa de les
eines, el caràcter dels rostres i la força dels
cossos. Rere les seves imatges palpita el desig de
promoure un canvi de paradigma en l’explotació
àvida de la natura com a nou escenari per a la
reconstrucció dels espais naturals d’aquestes
comarques, que veuen perillar l’eventual equilibri
en les relacions entre l’home i el paisatge, alterat
per l’abandonament de les activitats tradicionals
i els impactes de les explotacions industrials i
turístiques.
L’autora prova de fer-nos sentir la sureda per
copsar l’esperit que s’expressa en la vitalitat i
noblesa dels arbres i dels homes. Sentir la sureda,
interpretada per la mirada de la fotògrafa, ens
obrirà les percepcions per apropar-nos als gestos
d’empatia entre els treballadors i els suros, els sons
rítmics de l’acció de la destral barrejats amb la brisa
que mou la capçada dels arbres, el diàleg entre el
cruiximent de les escorces i les veus dels homes en
treballar.

Els homes de la sureda s’inicien en l’ofici fent de
burro, traginant des del peu de l’alzina surera fins
al punt de càrrega les pannes que s’han pelat.
Tot i que el que fa de burro no pela, de mica en
mica, en veure com ho fan els altres, agafarà la
destral i llevarà, poc a poc, fins agafar experiència
i aconseguir aquella sensibilitat necessària per
comunicar-se amb els arbres. Al pelador li agrada
estar al bell mig de la sureda. La seva és una feina
físicament dura però li dona sensació de llibertat i,
a més, el fa sentir un més al bosc.

Els arbres, igual que les persones, desprenen
informació. Cal ser sensible als senyals i, amb un
cop d’ull, es reconeixerà quina és la salut de les
alzines sureres mirant el seu fullatge, l’estat del
tronc, el lloc on viuen... El pelador d’ofici identificarà
els riscos i decidirà buscar un altre suro o anar amb
la cura necessària. Ha de preguntar al suro on es
troba l’escletxa per començar a pelar, ha de saber
trobar les obertures naturals. Així, quan clava la
destral, tot fent un moviment a banda i banda,
l’arbre li respon amb un cruiximent que li farà
saber si la pela marxa bé o no. Alguns comencen
fent a dalt la corona al voltant del tronc, com a
límit fins a on s’ha d’extreure el suro. Altres obren
primer de dalt a baix perquè quan arribi el moment
d’aturar-se no s’hagi maltractat gaire l’arbre, no
s’hagi porquejat. Si l’arbre no respon, si hi ha un
mal senyal, el bon pelador ha de saber aturar-se
a temps, atenent a la dita: “Si la pela no marxa,
marxa tu.”

El suro és una matèria que es regenera. A Catalunya
els arbres es pelen cada 12 o 14 anys i poden arribar
a viure uns 250 anys. Quan es pela, la surera queda
desprotegida. Per això, en algunes propietats es
pelava a cada torn només la meitat de la finca, per
evitar que els grans focs cremessin tots els arbres
als quals s’havia extret el suro.
El canvi climàtic és un fet cada vegada més
accelerat i el podem percebre a l’entorn més
immediat. Els suros dels cimals, de les zones més
magres, pedregoses i seques, ara ja no són viables.
L’estrès hídric fa patir les suredes i fa més fàcil
que les afectin plagues, com les del corc. Els resta
capacitat productiva i dona pas, a la llarga, que les
alzines, la brolla de bruc i l’estepa s’aixequin per
damunt dels suros.

Michele Curel va néixer a la ciutat de Nova York i
des de ben petita va acompanyar els seus pares
viatjant arreu del món, fins que a la dècada dels
setanta van fixar la seva residència a Europa.
Després d’estudiar periodisme a la Universitat
Autònoma de Barcelona, va tornar a Nova York per
treballar com a assistent d’importants fotògrafs.
A la dècada dels noranta s’instal·là a Barcelona, on
encara viu i guarda el seu arxiu, per treballar com a
fotògrafa al món editorial.
Darrerament, els seus interessos s’han orientat
cap a la producció de projectes multimèdia sobre
l’empoderament de les dones, la bioeconomia,
la problemàtica del canvi climàtic a l’entorn dels
boscos amb l’intent d’apropar la societat urbana i
la societat rural; sensibilitzada especialment des
que va adquirir unes hectàrees de boscos d’alzines
sureres al voltant de casa seva a les Gavarres. Ella
mateixa ens explica l’objectiu del seu treball: “Molt
poca gent sap què està passant al bosc, a pocs
quilòmetres de les platges concorregudes de la
Costa Brava i el Maresme. El meu projecte els vol
descobrir tota una realitat desconeguda que és
important conservar.”

Crèdits:
És una producció del Museu del Suro de
Catalunya – Palafrugell
Autora de la fotografia i del vídeo: Michele Curel
Comissariat i textos: Laura Terré
Disseny gràfic: Pere Àlvaro
Producció audiovisual: José Bautista – Kansei
Sounds
Traduccions dels textes de sala:
Anglès: Graham Thomson
Francès: Barbara de Lataillade
Àrab: Sanae El Yaalaoui
Comunicació: Ita Fàbregas
Coordinació i muntatge: Equip del Museu

Proposta de nota de premsa
•

Una mirada poètica i emocional de la
fotògrafa nord-americana Michele Curel que
posa el focus en l’obtenció del suro al bosc.
Una realitat encara força desconeguda pel
gran públic i, en canvi, molt important per a
la sostenibilitat ambiental i la prevenció del
canvi climàtic.

•

Una mostra descriptiva i sensible, resultat
de tres anys de treball, que inclou 71
fotografies i un vídeo sobre la pela del suro
a les comarques del Nord-est de Catalunya i
el Rosselló, comissariada per la historiadora
de la fotografia Laura Terré.

•

L’exposició és un reconeixement als homes
invisibles del suro i una reivindicació de
la important tasca que fan per l’equilibri
ecològic del bosc.

Palafrugell, 7 de maig 2021.- Des del dissabte
8 de maig i fins a l’1 d’agost, el Museu del Suro
de Palafrugell presenta “Sentir la Sureda”, una
mostra inèdita de la fotògrafa nord-americana
establerta a Catalunya, Michele Curel, i
comissariada per la historiadora de la fotografia,
Laura Terré.
L’exposició compren 71 fotografies de gran
qualitat, en color i en blanc i negre, de diferents
mides i formats, així com un vídeo testimonial
d’entrevistes a la gent del bosc. Es tracta d’una
mirada personal i emocional de l’autora, més
enllà de la descripció de l’ofici, tornant a l’origen
de les sensacions i records i amb el rerefons dels
sentiments i opinions dels propis treballadors.
A través d’aquesta mostra, Michele Curel
evidencia el rerefons emocional i poètic que
contenen els paisatges i els retrats dels peladors
de suro, vistos tots dos en un paral·lelisme que
els fa anàlegs en importància i dependents els
uns dels altres. El coneixement del terreny i el
punt de vista proper queda palès en cadascuna
de les fotografies.
Segons Laura Terré, el punt de vista de l’autora
d’estima i admiració per aquests treballadors
i els arbres, posa l’accent en la importància de
regenerar, mantenir i preservar aquests boscos
i fer de pont entre les societats urbanes i rurals
amb l’esperança de que les noves generacions
agafin el testimoni d’aquests homes que, tot i
transformant-la, viuen en comunió amb la natura.
Lluny d’una idea romàntica que resti realisme
a la feina que es duu a terme als boscos, Curel
ens mostra la duresa de la jornada, el caràcter
encara artesanal dels processos, la senzillesa
de les eines, la noblesa dels rostres i la força
dels cossos, amb la idea de promoure un canvi
de paradigma en l’explotació de la natura en
el futur com a escenari per a la reconstrucció
dels espais naturals d’aquestes comarques,
que veuen perillar l’eventual equilibri en les
relacions entre l’home i el paisatge, alterades per
l’abandonament de les activitats tradicionals i els
impactes industrial i de l’explotació turística.

L’EXPOSICIÓ

LA FOTÒGRAFA I AUTORA: MICHELE CUREL

“Sentir la Sureda”, presenta un conjunt coherent
d’imatges amb l’objectiu de mostrar els
protagonistes de la pela del suro a les comarques
del nord-est català, entre les províncies de
Girona, Barcelona i també al Rosselló. El to
de la narració és descriptiu i sensible a l’hora,
destacant la implicació de l’autora amb la
temàtica tractada i el seu caràcter humanista,
empàtic tant amb els treballadors com amb
els arbres i l’entorn natural. No es tracta d’una
exposició merament documental, en el sentit de
presentar didàcticament els processos de la pela
del suro i els entorns naturals, sinó mostra també
les emocions de l’autora cap un tema que entén
com a universal, més enllà de la localització a la
qual treballa, sobre la Vida, la Natura i els éssers
humans que hi viuen en contacte.

Michele Curel va néixer a la ciutat de Nova
York, filla d’argentins que s’hi havien desplaçat
a treballar. Des de ben petita, la Michele va
acompanyar els seus pares viatjant arreu del món.
A la dècada de 1970 van traslladar la residència a
Europa. Primer a Barcelona i després a París, on la
Michele va estudiar durant un any a l’École Active
Bilingüe. Finalment va tornar a Barcelona, on
va cursar periodisme a la Universitat Autònoma
de Barcelona. A la dècada dels 80 va tornar a
Nova York per a treballar com a assistent de
fotògrafs importants. De mica en mica, la seva
activitat es va especialitzant en el món editorial,
ja com a fotògrafa autònoma, resolent encàrrecs
d’importants editors, principalment treballs
de retrat, d’ arquitectura (tant d’exteriors com
interiors) i també de viatges.

Les fotografies són una selecció feta
expressament per a aquesta exposició, d’un
treball més ampli que l’autora està portant a
terme des de les peles del suro de l’estiu de l’any
2018 i que va continuar durant les temporades
dels anys 2019 i l’estiu de 2020. La continuïtat
del projecte en altres països es va veure afectada
a causa de la pandèmia, per la qual cosa no ha
pogut avançar, posposant-la al 2021.

A la dècada de 1990 va tornar a Barcelona,
on encara viu i guarda el seu arxiu. Des de
llavors ha treballat amb les publicacions més
importants i prestigioses del món com el New
York Times Magazine, Newswwek, Time, National
Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie
Claire (España), Elle (España) El País Dominical, La
Vanguardia Magazine i El Mundo entre d’altres.

La mostra inclou, també, el testimoni d’alguns
peladors del suro en plena activitat. A través d’un
vídeo de 15 minuts -amb guió, edició i disseny
sonor de José Bautista / Kansei Sounds-, el
públic és trasllada a l’interior del bosc, descobreix
l’activitat de la pela del suro i pot sentir la sureda
i la seva gent.
Aquest projecte te la missió de donar visibilitat
als peladors del suro que, amb el seu esforç per
guanyar-se la vida, també estan contribuint a una
gestió forestal sostenible. Ells són els primers
d’una llarga cadena d’homes i dones que treballen
amb aquesta matèria primera natural. Les alzines
sureres -Quercus suber- són arbres endèmics de
la Mediterrània Occidental i al voltant d’aquesta
regió -principalment a Portugal, Espanya, França,
Itàlia i el Magreb - milers d’homes treballen en
aquesta activitat. Són homes invisibles que,
encara que treballen a menys d’una hora de
trajecte de les principals ciutats i pobles, la seva
activitat és força desconeguda i poc reconeguda.

Curel és una fotògrafa incansable, que cerca
sempre nous horitzons i viatja amb freqüència
a la ciutat de Nova York i, en general, als Estats
Units, a la resta d’Europa, a l’Àfrica Ha estat
presidenta de l’AFPE (Associació de Fotògrafs i
Fotògrafes Professionals d’Espanya).
Darrerament, es dedica a la producció de
projectes de narrativa audiovisual “visual
storytelling” Els seus interessos s’han orientat
cap a la producció de projectes multimèdia sobre
l’empoderament de les dones, la bioeconomia i
la problemàtica del canvi climàtic a l’entorn dels
boscos per construir un pont d’unió entre la
societat urbana i la rural. Una tendència encara
més accentuada pel fet d’haver esdevingut
propietària de suredes. www.michelecurel.com

EL MUSEU DEL SURO
El Museu del Suro és una institució singular per
la seva temàtica, el seu àmbit territorial i la seva
vocació de servei. Ubicada a Palafrugell, adquireix,
conserva, interpreta i posa en valor el patrimoni
vertebrat a l’entorn del món del suro a Catalunya,
com a configurador d’un paisatge, una indústria,
unes formes de vida i una identitat comunes. El
seu propòsit és contribuir al desenvolupament
social, econòmic i cultural de la comunitat; oferir
suport a l’educació formal i ser una proposta
d’educació informal; així com una alternativa de
creació i de lleure.
No és estrany que es vinculi a la producció de
la mostra “Sentir la Sureda”, una aproximació
descriptiva i sentimental a la pela del suro, una
activitat forestal, detectada com a mínim des
de l’antiguitat clàssica, i que, a partir del segle
XVIII, està a l’origen primer d’una manufactura
i després d’una indústria que va caracteritzar
aquest territori amb un model d’evolució cap al
capitalisme diferenciat dels altres predominants
a Catalunya. Un model que sorgia d’una
matèria primera dels boscos del costat i que
es transformava en el mateix territori per ser
enviada a tot el món. I és que al voltant del suro
es va constituir un sistema mundial, de producció
de matèria primera, de venda de productes
transformats, d’intercanvi de tecnologia,
de capitals, d’empreses multinacionals, de
tecnologia, de persones i d’idees.
El Museu des de fa molts anys ha interioritzat
aquesta perspectiva ecològica de la cultura i,
per això, va decidir vincular-se activament a la
producció de l’exposició “Sentir la sureda”, una
mostra que vol ser itinerant a partir de la segona
meitat del 2021.

