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Museus de gats n’hi ha en alguns països. Què diferencia aquest de la resta?
Aquest museu és únic al món pel valor artístic de les seves peces. La galeria posseeix
una col·lecció privada amb més de 10.000 objectes amb forma de gat, dels quals estan
exposats en aquests moments al voltant de 1.800, que es van alternant: des de joguines
de l’antiga Unió Soviètica, monedes o parament de la llar, fins a telèfons, rellotges,
ulleres o bijuteria.

Com se li va acudir dedicar-li un museu
als gats?
En un dels meus viatges vaig veure
en una estació de trens una mostra
d’objectes amb forma de gos que em
va agradar molt. Durant molt de temps
no em treia aquella imatge del cap i

Com ha anat adquirint les peces?
La majoria de peces les he adquirit en
antiquaris i col·leccionistes, tot i que
també he rebut algunes donacions i he
comprat algunes curiositats en mercats.

A més de les figures, l’exposició alberga
també pintures.
Sí, hi ha pintures d’estils, procedències
i autors ben diversos, així com una
selecció de les 4.000 postals que
formen la col·lecció, i una mostra de
pòsters de diferents èpoques, la majoria
d’ells d’anuncis publicitaris on els
protagonistes són gats.

Quin objecte és el que més crida
l’atenció?
Als més joves els fa gràcia els dedicats
a dibuixos, com el Tom & Jerry, la Hello
Kitty i també les guardioles. I als més
grans potser els crida l’atenció les ulleres
de sol amb forma de gat o els bitllets i
monedes amb imatges felines.

www.laredaccio.com

Quines són les darreres adquisicions del museu?
Aquest mes, hem ampliat un dels espais amb un joc d’escacs rus de cristall amb formes
de gat i figures de cristall Swarovski, Lalique i Murano, també amb la forma felina. I hem
adquirit estampacions índies de caixmir.

Fa deu anys Vera Novosyolova
va voler unir les seves dues
passions, l’art i els gats,
i va obrir el Museu dels Gats
de Lloret de Mar, situat el
número 10 del carrer Sant
Albert. Allà es poden trobar
objectes d’art de gairebé tots
els països relacionats amb el
món felí, alguns d’ells de fa
més de cinc segles. Enguany la
galeria celebra la seva primera
dècada amb un gran ventall
d’activitats adreçades a totes
les edats i procedències,
i amb l’ampliació de la seva
col·lecció artística.
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propietària del Museu dels Gats de Lloret de Mar

Vera Novosyolova,

Deu ser complicat ordenar totes
aquestes peces?
Tenim una historiadora que està
catalogant tot el material. L’edifici actual
compta amb sis sales, distribuïdes en
tres plantes i una terrassa. Els objectes
estan organitzats per materials,
èpoques, procedències i utilitats. Així
el visitant pot gaudir millor durant el
recorregut.
La veritat és que hi ha gats en situacions
ben diverses, algunes humanitzades.
Sembla que encomanin la seva alegria.
Sí. Hi ha un grup de gats músics, la mare
passejant el seu nadó, els periodistes
treballant, esportistes, turistes... Tot té
forma de gat. Els visitants surten del
museu contagiats per l’alegria d’aquests
animals. Rebem visites de tots els països
del món; alguns se sorprenen perquè
no hi ha gats vius ni dissecats. Però és
que això és un museu d’art!

vaig pensar que jo podria fer el mateix
amb els gats, que tant m’agraden. Així
que vaig col·locar una selecció de peces
felines en una de les meves agències
de viatge. Després de comprovar que
agradaven molt, l’any 2002 vaig decidir
obrir les portes de la Casa dels Gats de
Lloret de Mar juntament amb el meu
home, Alexander Gvozdev.

PÀG. 21

ReCvLL 2.029

Quins actes s’han organitzat per
celebrar el desè aniversari del Museu?

De quins països rebeu més visites?
Sobretot d’Anglaterra, França i Àustria.
Allà el culte als gats és molt gran.
Però el culte als gats no és nou, ja els
egipcis els veneraven fa més de cinc mil
anys, exactament. Aquí a Espanya les
persones potser tenen més predilecció
pels gossos que pels gats, tot i que
també hi ha molta gent que els té com a
animal de companyia. El museu agrada a
gent de totes les edats i cultures, però als
més petits els encanta.

Felicitats pel desè aniversari i esperem
que el Festival sigui tot un èxit!

Qui pot participar-hi?
Tothom qui vulgui. Durant una setmana
ens convertirem en gats, amb disfresses,
música... La diversió està assegurada! ❙

Del 23 de febrer al 2 de març celebrarem
a Lloret de Mar el Festival Internacional
Catalunya País de Gat de la Lluna, que
reunirà a pintors, músics, artistes i amics
dels gats que mostraran les seves obres,
participaran en concursos de talents i en
activitats lúdiques.

