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AVÍS
L’evolució de la pandèmia de
la COVID-19 podria forçar la
modificació, cancel·lació o
suspensió d’activitats. Consulteu
tota la informació actualitzada
de l’agenda d’activitats al web
www.museuart.cat o a les nostres
xarxes socials. Totes les activitats
són gratuïtes. Aforament limitat.
És imprescindible fer la reserva
preferentment mitjançant el web
www.museuart.cat, o bé al
tel. 972 20 38 34.
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Calendari
Museu d’Art de Girona

Antic Hospital de Santa Caterina

Amics del md’A

DESEMBRE

pàg.

Dv. 4

19 h

Obertura de l’exposició «Lectures d’artista», de Pilar Aldana-Méndez

25

Ds. 5

12 h

Inauguració i visita guiada de l’exposició temporal «Enric Ansesa. Camins»

8

Ds. 12

12 h

Performance «Una mirada dibuixada
en transformació», a càrrec de Joma

Dc. 16

19 h

Concert de Nadal, a cura de Lluís
27
Escuadra (piano) i Ariadna Colomer (veu)

Dj. 17

19 h

Presentació del catàleg conjunt de les
exposicions d’Enric Ansesa a Girona

12

Ds. 19

11.30 h

«Històries d’hospital», contes per a
grans i petits

21

Dg. 20

12 h

Jazz al museu, amb Luis González Trio

14

Dc. 23

11.30 h

Nadal al md’A: taller familiar
«Guarnim el bastó per fer cagar el tió»

16

Nadal al md’A: taller familiar
«Benvingut any nou!»

16

16

Dm. 29 11.30 h

13

GENER
Ds. 2

11.30 h

Joc de pistes «A la recerca del tresor!».
Activitat familiar

Dg. 3

12 h

«Diàlegs entre la paraula i l’art», a càrrec 18
d’Anna Güell i Bárbara Granados
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Museu d’Art
de Girona
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El Museu d’Art està ubicat a l’antic Palau Episcopal (s. x-xviii),
al costat de la catedral de Girona. L’interior de l’edifici acull una
important col·lecció d’art gironí, amb peces datades des de
l’època romànica fins als inicis del segle xx. La visita al Museu
inclou els espais singulars del Palau: el Saló del Tron, la Presó
Episcopal, la Capella del Bisbe i el Mirador, que ofereix una de
les millors vistes de Girona.
Serveis

Adreça i telèfons
Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona
Tel. 972 20 38 34

Visites concertades per a grups
escolars i d’adults. Reserves, de
dilluns a divendres, de 9 a 13 h

www.museuart.cat
museuart_girona.cultura@
gencat.cat

Tel. 972 41 40 58
reserves.girona.acdpc@gencat.
cat

Seguiu-nos:

Preus de l’entrada
General: 6 € / Reduïda: 4 €

@museuartgirona
Horari
Feiners:
maig-setembre de 10 a 19 h
octubre-abril de 10 a 18 h
Diumenges i festius:
de 10 a 14 h
Tancat els dilluns, excepte
festius, i els dies 25 i 26 de
desembre i 1 i 6 de gener.
El 24 i 31 de desembre, i el 5
de gener, de 10 a 14 h
L’entrada és gratuïta el primer
diumenge de cada mes
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Gratuïta: menors de 16 anys,
persones en situació d’atur,
Amics del md’A i membres
acreditats d’associacions amb
conveni amb el md’A
GIRONA EPISCOPAL:
General: 10 € / Reduïda: 8 €
Reduïda especial: 3 €
CLUB GIRONA CULTURA:
15 % de descompte
en l’entrada al Museu
Per consultar la resta de condicions:
tel. 972 20 38 34

EXPOSICIONS

Un fragment de làpida paleocristiana procedent d’Empúries
obre el recorregut per l’EXPOSICIÓ PERMANENT, que
permet un itinerari per obres úniques de l’art català des del
romànic fins als nostres dies; hi destaquen un dels conjunts
retaulístics més notables dels segles xv i xvi, a més d’obres
rellevants del Renaixement i el Barroc català. Un recorregut
que es tanca amb una important representació de pintors
dels segles xix i xx vinculats amb Girona, com Urgell,
Vayreda, Rusiñol o Bertrana.
Alhora, el Museu desenvolupa una línia d’EXPOSICIONS
TEMPORALS centrades majoritàriament a aprofundir i
difondre artistes i moviments artístics amb vincles i relacions
amb el territori gironí.
L’entrada al md’A permet accedir a la visita de l’exposició
permanent i de les temporals.
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Del 5 de
desembre
de 2020
al 5 d’abril
de 2021
Àmbit 2 del
Museu d’Art
de Girona

Exposició temporal

Inauguració:
dissabte 5 de
desembre a
les 12 h

«ENRIC ANSESA. CAMINS»
Enric Ansesa (Girona, 1945) és un dels
referents de l’art català contemporani. Amb
una obra que el situa al marge de la majoria
de companys de professió, aquest gironí de
soca-rel va abraçar el negre i l’abstracció a
mitjans dels anys setanta i no ha parat fins
a convertir-los en senyal identitari del seu
treball.
«Camins» és un recorregut per la part més
íntima de l’artista que ens obre la porta al seu
procés creatiu. Una evolució al descobert
a través de 48 creacions, en el format que
més ha treballat, acompanyades d’objectes
conceptuals i diaris. Molts d’aquests quadres
i escultures provenen del seu estudi i, com a
part del seu univers, actuen com a assistents
de total complicitat cada vegada que l’Ansesa comença un nou projecte.
Activitat gratuïta. Places limitades. Imprescindible fer la reserva
al tel. 972 20 38 34.
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«RUÏNES TERMES ROMANES
DE CALDES DE MALAVELLA»
Alfons Gelabert Buxó
Estudi a càrrec de Pere Castanyer Masoliver

Un mes, una obra / Desembre

1880
Llapis i guix sobre paper
23,5 x 39,5 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. 251.812
Fons d’Art Diputació de Girona
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ACTIVITATS

Un seguit d’activitats i visites al voltant de les exposicions
que permeten una aproximació amena a l’art i a la seva història. Un conjunt de propostes diverses i de diferents formats per a tots els públics.
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Presentació catàleg

Dijous 17
de desembre
19 h

PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG
A càrrec del comissari Toni Álvarez

Coincidint amb la inauguració a la Casa
de Cultura de Girona de l’exposició «Enric
Casa de
Ansesa. Persistències» tindrà lloc la preCultura de
sentació del catàleg conjunt de les quatre
la Diputació
institucions gironines organitzadores de
de Girona
l’homenatge a l’artista: el Bòlit Centre d’Art
(pl. de l’Hospital, Contemporani, el Museu d’Art, la Casa de
6. Girona)
Cultura i el Museu d’Història de Girona. Han
col·laborat en el catàleg, sota la coordinaActivitat
ció científica del comissari Toni Álvarez de
gratuïta
Arana, el mateix artista Enric Ansesa, Glòria
(Aforament limi- Bosch, M. Lluïsa Faxedas, Joaquim Nadal i
tat. Imprescindi- Narcís Selles.
ble fer la reserva
a través del web
www.casadecultura.org)
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12 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

«UNA MIRADA DIBUIXADA
EN TRANSFORMACIÓ»
Performance a càrrec de Joma
(il·lustració) i Miquel Jordà (saxo i multiinstruments)

Nadal al md’A

Dissabte 12
de desembre

Una intervenció artística a dues mans: l’il·
lustrador Josep Maria Rius i Ortigosa, Joma,
explora i interpreta obres del Museu a través
del dibuix en transformació en una performance en directe, acompanyat dels ritmes
i tonalitat embolcalladors que emanen dels
instruments de Miquel Jordà. El resultat, un
ambient suggeridor i hipnòtic que seduirà el
públic assistent.
Activitat gratuïta, en el marc de la campanya Nadal al md’A.
Places limitades. Imprescindible fer la reserva trucant al tel.
972 20 38 34 o bé mitjançant el web www.museuart.cat.
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Nadal al md’A

Diumenge 20
de desembre
12 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

JAZZ AL MUSEU
A càrrec de Luis González Trio:
Luis González (piano), Giuseppe Campisi
(contrabaix) i Roger Gutiérrez (bateria)
Quina manera millor de celebrar el Nadal
que amb música sonant a les sales del
Museu?
Luis González Trio és una formació de jazz
de Sant Feliu de Guíxols (Girona) amb un
estil personal, equilibrat i sincer. El trio manté la formació clàssica de piano, contrabaix
i bateria. L’estètica del grup rep una gran
influència del jazz europeu.
Activitat gratuïta, en el marc de la campanya Nadal al md’A.
Places limitades. Imprescindible fer la reserva trucant al tel.
972 20 38 34 o bé mitjançant el web www.museuart.cat.
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Nadal al md’A

Dimecres 23,
dimarts 29
de desembre
i dissabte 2
de gener
11.30 h
Diverses
sales del
md’A i
Sala-Taller
Durada:
90 minuts
A càrrec
del Servei
Educatiu del
Museu d’Art
de Girona
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TALLERS FAMILIARS DE NADAL
S’apropa Nadal i des del Museu d’Art volem
que tota la família estigui ben preparada.
En aquests tallers de Nadal s’elaborarà el
bastó per fer cagar el tió, un de ben equipat
per rebre molts regals. També, abans que
s’acabi l’any, farem la bossa del cotilló de
Cap d’Any: serpentines, barrets i antifaços
per rebre amb il·lusió el 2021. I finalment,
per assajar l’obertura de regals dels Reis
Mags, a l’activitat joc de pistes «A la recerca
del tresor!» un personatge que s’ha escapat
d’un quadre guiarà el grup per les pistes necessàries per descobrir un tresor fascinant.
Dc. 23 de desembre:
Guarnim el bastó per fer cagar el tió
Dm. 29 de desembre:
Benvingut any nou!
Ds. 2 de gener de 2021:
Joc de pistes: A la recerca del tresor!
Activitat adreçada a nens i nenes de 6 a 12 anys. Activitat
gratuïta, en el marc de la campanya Nadal al md’A. Places
limitades. Imprescindible fer la reserva al tel. 972 20 38 34 o
bé al web www.museuart.cat.

11.30 h
Museu d’Art
de Girona

GUARNIM EL BASTÓ
PER FER CAGAR EL TIÓ
Taller de Nadal
«Caga tió o et donaré un cop de bastó!»
La nit de Nadal és costum fer cagar el tió a
cops de bastó mentre es canta una cançó
tradicional. En aquest taller us oferirem
materials i eines per personalitzar el vostre
bastó d’una manera ben artística.

Dimarts 29
de desembre

BENVINGUT ANY NOU!
Taller de Nadal

11.30 h
Museu d’Art
de Girona

S’apropa l’any nou i des del Museu d’Art
us proposem un divertit taller per preparar
el cotilló i celebrar la festa de Cap d’Any
ben equipats amb antifaços, serpentines,
bossetes per al raïm de la sort i altres
sorpreses!

Dissabte 2
de gener

A LA RECERCA DEL TRESOR!
Joc de pistes

11.30 h

Una de les princeses del museu ha sortit
del seu quadre per buscar un tresor perdut.
Ens demanarà que l’ajudem a través d’un
plànol molt antic i d’un joc de pistes per les
sales. Estarà a l’altura del repte? L’ajudaràs
a trobar un tresor fascinant?

Museu d’Art
de Girona

Nadal al md’A

Dimecres 23
de desembre
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Nadal al md’A

Diumenge 3
de gener
12 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

«DIÀLEGS ENTRE LA PARAULA I L’ART»
Poesia. A càrrec d’Anna Güell (actriu)
i Bárbara Granados (música)
Un diàleg sensible i emotiu entre les paraules dels poetes i l’expressió visual de les
obres exposades a les sales del Museu.
Mitjançant una selecció de poemes de reconeguts poetes, l’actriu Anna Güell imaginarà
com es podrien haver inspirat en l’art produït per artífexs del passat. L’acompanyament
musical de Bárbara Granados arrodonirà
aquest diàleg màgic.
Activitat gratuïta, en el marc de la campanya Nadal al md’A.
Places limitades. Imprescindible fer la reserva trucant al 972 20
38 34 o bé mitjançant el web www.museuart.cat.
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Antic Hospital
de Santa Caterina
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En actiu des de finals del segle xvii fins a principis del xxi, l’Antic
Hospital de Santa Caterina acull actualment la Delegació del
Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona. L’edifici, d’època barroca, està situat damunt un barri medieval del qual avui
dia encara es conserven restes arqueològiques. L’entrada inclou
la visita al pati de les magnòlies, amb esgrafiats de principis del
segle xx, l’espai d’interpretació de l’Antic Hospital, el vestíbul
amb arrambadors del segle xvii, la farmàcia hospitalària d’època
barroca i l’antiga capella, on s’exposa el quadre El gran dia de
Girona, de Ramon Martí i Alsina (1826-1894).
Adreça i telèfons
Pl. de Pompeu Fabra, 1
(Edifici de la Generalitat)
17002 Girona

Horari de visita
L’espai només s’obre
al públic amb reserva prèvia

Tel. 972 20 38 34 /
972 41 40 58
reserves.girona.acdpc@
gencat.cat

Serveis
Audioguia en diversos idiomes
inclosa en el preu de l’entrada

Preu de l’entrada
General: 5 € / Reduïda: 3 €
Amics del md’A: 2 €
Gratuïta: Menors de 16 anys,
persones en situació d’atur i
membres acreditats d’associacions amb conveni amb el
md’A. Per consultar la resta
de condicions:
tel. 972 20 38 34
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Visites concertades per a
grups de 20 persones com a
màxim. Reserva obligatòria
amb una antelació mínima de
15 dies
Idiomes: català, castellà,
anglès, francès i italià (per a
altres idiomes, consulteu-nos)
Reserves al tel. 972 20 38 34.
Compra d’entrades en línia:
www.museuart.com

«HISTÒRIES D’HOSPITAL».
CONTES PER A PETITS I GRANS
A càrrec d’Alicia Molina

11.30 h

El Museu d’Art proposa descobrir les moltes
històries que amaga un antic hospital a
través d’un passeig pels espais tot explicant
contes de ficció a partir de fets ben reals.
Alicia Molina, una rondallaire professional,
ens farà viatjar per les diverses històries
imaginades que podrien haver succeït, i tal
vegada així va ser, dins les parets de l’Antic
Hospital de Santa Caterina.

Antic Hospital de Santa
Caterina
(pl. de Pompeu Fabra, 1)

Activitats

Dissabte
19 de
desembre

Activitat gratuïta, en el marc de la campanya Nadal al md’A.
Places limitades. Imprescindible fer la reserva trucant al tel. 972
20 38 34 o bé mitjançant el web www.museuart.cat.
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Amics
del md’A
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L’Associació Amics del Museu d’Art de Girona té com a objectiu principal col·laborar amb el Museu, donant-ne a conèixer la
col·lecció i les activitats, i contribuir a la conservació i millora
del seu patrimoni. L’associació també fomenta el coneixement
de l’art i la cultura mitjançant l’organització d’activitats pròpies.
Convidem totes les persones i entitats que ho desitgin a unir-se
a nosaltres per gaudir de nombrosos beneficis i per consolidar
la relació amb el Museu.
Contacte

Avantatges
· Entrada gratuïta al Museu
d’Art de Girona i descompte
en les activitats

Tel. 972 22 47 66 / 690 340 389
amicsmda@gmail.com
www.amicsmda.org

· Llibreria 22: descompte
d’un 5% en llibres

Àmbit 1 del Museu d’Art de
Girona. Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona

Seguiu-nos:
facebook.com/lamic.
delmuseu
@AmicsMda
amicsmda
Horari
De dt. a ds. de 10 a 13.30 h.
Dc. de 16.30 a 19 h. (estiu)
/ de 15.30 a 18 h. (hivern).
Dilluns tancat.

· Cinema Truﬀaut: entrada
reduïda
· Ibercamera: una entrada
gratuïta per a un concert
de cambra comprant l’abonament
· Escola MultiFotos: 10 %
de descompte en els cursos
anuals i d’especialització

Amic protector:
Col·labora:
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EXPOSICIONS
I ACTIVITATS

L’associació Amics del Museu d’Art de Girona organitza,
per als seus socis i sòcies, i per a totes les persones interessades, viatges, excursions, visites, conferències i actes
culturals diversos.
L’Espai de l’Associació dels Amics del md’A acull cada
mes una nova proposta artística. Mostres del treball plàstic
i audiovisual de diferents artistes que se sumen a l’oferta
expositiva de la ciutat de Girona.
FORA DE CARTA
El dia a dia sovint ens ofereix oportunitats que no s’han pogut preveure a
l’hora de tancar l’agenda en paper del Museu d’Art de Girona. Per aquest
motiu, sota el nom genèric de «Fora de carta», els Amics del md’A de tant en
tant us oferirem noves propostes a través del nostre recordatori d’activitats
al correu electrònic, les xarxes socials —Facebook, Twitter o Instagram— i
l’espai web dels Amics. Estigueu a punt, doncs, per a més suggeriments!
Seguiu-nos a Facebook (@lamic.delmuseu), a Twitter (@AmicsMdA) i al web
www.amicsmda.org.
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«LECTURES D’ARTISTA»
Pilar Aldana-Méndez

Exposició / Desembre - Gener

L’exposició corresponent al mes de desembre presenta una
novetat significativa pel que fa a la ubicació i a la periodicitat,
ja que s’allargarà gairebé tot el mes de gener de 2021.
Havent arribat a un acord amb el Gremi de Llibreters i
llibreries de Girona, i amb l’artista del mes, Pilar AldanaMéndez, els Amics del Museu d’Art disposarem d’un espai
en els aparadors i/o lleixes d’aquests establiments durant
els mesos de desembre i de gener, on es podran veure les
obres triades especialment per a aquesta ocasió única i que
tenen molt a veure amb la lectura i amb els llibres. Serà un
bon moment per fer un itinerari que abraçarà art i lectura al
mateix temps.
Durada de l’exposició:
del 4 de desembre de 2020 al 22 de gener de 2021
Espais: Llibreria Empúries (av. Álvarez de Castro, 6), Llibreria
Geli (c. de l’Argenteria, 18), Somiatruites Girona (c. del Pou
Rodó, 21), Llibreria Context (c. de la Cort Reial, 18), Llibreria
Calmot (c. de les Hortes, 4), Llibreria Les Voltes (pl. del Vi,
2), Llibreria Ulyssus (c. de la Cort Reial, 3), Llibreria 22 (c.
Hortes, 22)jau i Llibreria Linguae (c. Migdia, 77).
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«LECTURES D’ARTISTA»
Pilar Aldana-Méndez

Exposició / Desembre - Gener

Per Pilar Aldana-Méndez l’escultura és un projecte vital. És
espai, temps, presència, forma, concepte i tècnica. Creant
escultures vol expressar les seves impressions profundes
de la vida, de lectures, d’investigacions, de viatges i de
trobades amb altres cultures. Una “tria molt especial d’obres
inspirades en lectures que han fet un gir significatiu durant
el camí de creació de la meva obra escultòrica i que han
marcat la meva visió de la vida i de l’art. Són lectures fetes
com a estudiant de filosofia, lectures de viatges i lectures
d’autors que han deixat llavors en el camí de la creació al
llarg de la meva vida”.
Dissabte 12 de desembre, a les 11 h. Visita guiada a cura de l’artista.
Places limitades. Imprescindible fer la reserva trucant al tel. 972 22 47 66
o bé escrivint al correu amicsmda@gmail.com.
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19 h
Auditori
Josep Irla

(pl. de Pompeu Fabra, 1)

Durada: 1 h
Activitat
gratuïta

CONCERT DE NADAL
A cura de Lluís Escuadra (piano)
i Ariadna Colomer (veu)

Activitats puntuals

Dimecres 16
de desembre

Gràcies a la col·laboració del Museu d’Art,
l’Associació d’Amics del md’A i els Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, oferim un concert que s’ha instituït
com una de les cites ineludibles del Nadal
gironí. Una ocasió perfecta per gaudir d’una
proposta musical de primer nivell i desitjar-nos
unes bones festes.
En aquest concert tan especial, podrem escoltar un duet de veu i piano a càrrec d’Ariadna
Colomer i Lluís Escuadra. El repertori es basarà en el jazz i les seves derivades estilístiques,
a més d’un ampli ventall de melodies que tots
coneixem (nadales), sempre tractades amb
gran subtilesa i bon gust.
Places limitades. Imprescindible fer la reserva trucant al
tel. 972 22 47 66 o bé escrivint al correu amicsmda@gmail.com.
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MUSEU D’ART DE GIRONA
Direcció
Carme Clusellas
Equip tècnic
Elena Boix, Aurèlia Carbonell, Carme Martinell,
Toni Monturiol i Mar de Prada
CONTINGUTS
Museu d’Art de Girona
Amics del Museu d’Art de Girona
COORDINACIÓ
Àngels Miralles, Tramoia Produccions Culturals
Marta Grassot, La Mosca Tours
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Meritxell Canela

IMATGES
Imatge de portada. Creu de Pau (detall).
s. xv-xvi. Plata daurada. Museu d’Art de
Girona. Núm. reg. MDG 1547. Fons Bisbat
de Girona
Pàg. 12. Enric Ansesa, A la meva mare (2002).
Mixta/tela. JFC.
Pàg. 19. Detall del sostre de la farmàcia
hospitalària de santa Caterina. Fotografia de
Martí Blesa.
Resta de les imatges. Arxiu Museu d’Art de
Girona (Rafel Bosch), Amics del Museu d’Art
de Girona.

DISSENY GRÀFIC
La Fonda Gràfica
DIPÒSIT LEGAL
GI-1337-2007
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Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona
www.museuart.cat
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