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Heu de1 conèixer la riquesa dels museus
Brückensprache:
Beob.:

¿Voleu saber una dada2 sorprenent referent a un país petit com Catalunya? Tenim més de tres-cents

museus oberts al públic, alguns dels quals conserven col·leccions molt valuoses d’interès universal.

A Barcelona, a la muntanya de Montjuïc, podeu visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya

(MNAC), remodelat els darrers3 anys, que té la millor col·lecció mundial de pintura romànica.

També a Montjuïc s’alça4 el singular edifici de la Fundació Joan Miró, obra de Josep Lluís Sert, que

aprofita al màxim la llum i l’espai. Al Parc de la Ciutadella, el Museu d’Art Modern –està en

projecte la seva integració dins el MNAC– conté una notable col·lecció de pintura i escultura

catalanes dels segles XIX i XX, i al Raval s’alça des del 1995 el Museu d’Art Contemporani de

Barcelona, notable edifici de Richard Meier. Al carrer Montcada, en un bell palau gòtic restaurat,

1

heu de = ihr müsst
dada = Eingabe, Faktum
3
els darrers = frz. dernier -ière, dt. der, die, das letzte, -er, -es
4
s’alça = erhebt sich
2
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el Museu Picasso conté interessants obres de joventut del pintor, que tant va estimar Catalunya, i

altres de donades per Picasso mateix.5

Únic i insòlit pel contingut és el museu creat per Salvador Dalí a Figueres, la seva vila natal,

gràcies al qual podreu comprendre les inquietuds surrealistes del pintor.

Für das Katalanische typische Unterschiede zu den anderen Sprachen:
Katalanisches Wort

Wort in der Brückensprache Festgestelltes Phänomen

Beobachtungen zur katalanischen Grammatik
Entnehmen Sie die Formen der 2. Person Plural der Verben der 2. Konjugation (das sind
Verben, die auf -er oder -re enden) aus dem Text und tragen sie in die Tabelle ein.
haver
voler
poder
5

mateix = sp. mismo
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Wörter
nicht sofort erschlossene

mögliche Bedeutung
vom Kontext her

ähnliche Wörter in
anderen Sprachen

1.) Welche bedeutenden Museen gibt es in Katalonien?
2.) Aus welcher Epoche Picassos stammen seine Werke im Museu Picasso?

