
 
 
 
 
L'any 1816, Lord Byron va convidar durant uns dies uns quants amics, entre els quals hi 
havia Mary Godwin, Percy Shelley, John Polidori i Claire Clairmont,  a Vil·la Diodati, la seva 
residència d'estiu a Ginebra. Però aquell estiu va ser fred i plujós, i durant uns dies van 
quedar reclosos a la mansió. 
L'ambient, boirós, lúgubre i fosc, i també l'avorriment, els duria a entretenir-se d'una manera 
ben curiosa per l'època: llegien històries de terror, i després n'havien de crear les seves. 
D’allà sorgirien algunes de les grans icones del terror: Mary Shelley va concebre allà la 
idea per escriure Frankenstein o el Modern Prometeu, i John Polidori desenvoluparia El 
Vampir, base per totes les històries posteriors de vampirs, inclòs el Dràcula de Bram Stoker.  
 
Imitant aquesta trobada, des del Museu d'Art de Cerdanyola i el Servei 
Cultura de l'Ajuntament amb el Pla Director de la Lectura, s'organitza el NIT 
LAB- TANCATS AL MUSEU, una activitat per fomentar la creació literària i 
artística adreçada a joves escriptors i artistes, i per gaudir i reivindicar el 
terror. 
 
En una nit propera a la Castanyada, el 30 d'octubre, de 19:30 a 24:00 h, 
joves escriptors/es i artistes viuran una experiència virtual similar a la de 
Vil·la Dodoti, una nit de creació, de misteri i terror. 
 
Al llarg d’aquestes hores les persones participants podran conèixer els 
misteris, els secrets i les històries que ens explicaran des del Museu d’Art 
de Cerdanyola, enguany centrats en l'era victoriana i a partir de l'obra de 
teatre de Pere Cabaret, VICTORIAN BOXES. A partir d’aquestes vivències, 
igual que Shelley i Polidori, crearan de manera col·lectiva les seves històries 
i il·lustracions en una jornada dinamitzada per especialistes en literatura i art. 
 
Els participants, cooperaran per organitzar conjuntament la construcció del 
text, que els i les artistes hauran d’il·lustrar seguint les tècniques que també 
aprenguin aquella nit. 
 
Un jurat format per especialistes decidirà el relat i la il·lustració 
guanyadora, que es faran saber durant l'acte de presentació de les 
publicacions dels Premis Literaris de Cerdanyola 2020, al mes de novembre.  
 
Data i horari 
L’activitat tindrà lloc la nit de divendres 30 d’octubre, de les 19.30h a les 24 
h, on line, connexió via zoom amb escriptors/es i il·lustradors/es 
 
Edat dels participants 
De 15 a 18 anys. 
  
Inscripció 
En  tractar-se d’una activitat amb places limitades, cal reservar des dels 
centres d’educació secundària de Cerdanyola. 
Per confirmar les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a  
mac@cerdanyola.cat o ruedashc@cerdanyola.cat, indicant: 
· Nom i cognoms del participant 
· Especialitat (escriptura o il·lustració) 
· Edat 
· Curs i centre d’estudis 
 

NIT LAB – TANCATS AL MUSEU 
CONCURS DE RELATS IL·LUSTRATS COL·LECTIUS... 

DE TERROR! 


