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Calendari

Museu d’Art de Girona Antic Hospital de Santa Caterina Amics del md’A

Dm. 1/6 Art contemporani 
a Girona, 1994-2019

Presentació i col·loqui

  pàg. 16

Dc. 2/6 Els Montsalvatge, 
entre artistes 
i heterodoxos

Conferència

  pàg. 17

Ds. 12/6 Festa dels Amics 
del md’A

Exclusiu socis
Al md’A

  pàg. 18

Ds. 5/6 

Ds. 12/6 

Lluís Bosch Martí 
(Girona, 1941). 
L’etapa jove d’un 
pintor de 80 anys

Artigau. Cròniques 
d’una realitat, 
1965-1977

Inauguració 
de l’exposició
  pàg. 15

Visita guiada
A cura dels Serveis 
Educatius del md’A

  pàg. 9 

Dl. 14/6 Un Passeig 
pel Baix Ter, 
de Vicenç Rovira

Presentació del llibre
A cura d’Eugeni Prieto

  pàg. 19 
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Dg. 20/6 Espais patrimonials 
de l’Antic Hospital 
de Santa Caterina

Visita comentada
A cura dels Serveis 
Educatius del md’A

  pàg. 13

Calendari

Museu d’Art de Girona Antic Hospital de Santa Caterina Amics del md’A

Ds. 19/6 Anem a la platja 
amb una bossa 
artística!

Taller familiar
A cura dels Serveis 
Educatius del md’A

  pàg. 11 

Dj. 17/6 La nova 
audioguia 
del Museu

Presentació

  pàg. 10 
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Museu d’Art
de Girona

Horaris Preus Serveis del md’A

Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona

Tel. 972 20 38 34
museuart_girona.cultura@gencat.cat

www.museuart.cat

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 Mira-

dor, que ofereix una de les millors vistes de Girona. 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.

Subscriu-te

Rebràs en el teu correu electrònic informació actualitzada de les activitats, 
la programació expositiva i totes les novetats del md’A.

https://museuart.cat/visitans/horaris-i-localitzacio/
https://museuart.cat/visitans/preus/
https://museuart.cat/visitans/serveis/
mailto:museuart_girona.cultura%40gencat.cat?subject=
http://www.museuart.cat
https://museuart.cat/newsletter/
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Artigau. Cròniques d’una realitat, 
1965-1977
Comissariat: Sergi Plans

Francesc Artigau (Barcelona, 1940) és un dels màxims representants a Catalunya de la 
nova figuració que, a mitjans dels anys seixanta, va desafiar l’hegemonia de l’informalis-
me en tornar a agafar l’entorn quotidià i la realitat immediata com a font d’inspiració. Va 

desenvolupar una figuració marcada per la denúncia social i política, així com una crítica a 
la societat de consum incipient d’aquella Espanya tardofranquista que, després dels anys 
grisos de la postguerra, s’incorporava al benestar econòmic amb el desarrollismo, però 

romania mancada dels principis bàsics de llibertat. 

Ara, amb motiu del 80è aniversari de l’artista, l’exposició repassa la primera etapa d’una 
trajectòria artística prolífica de més de cinquanta anys: el període comprès entre la seva 

primera exposició en una galeria comercial el 1965 i les primeres eleccions democràtiques, 
el 1977.

Del 27 de març al 12 
de setembre de 2021

Àmbit 3
Museu d’Art de Girona

Exposició
temporal

Compra la teva entradaMés informació

https://euromus.cultura.gencat.cat/muslinkIII_MAG/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
https://museuart.cat/artigau-croniques-duna-realitat-1965-1977/
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Palau Ferré, d’un sol traç
 

Comissariat: Francesc Marco-Palau

Coincidint amb el centenari del naixement del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Fer-
ré (Montblanc, 1921-2000), és el moment oportú per exposar i interpretar l’obra de l’artista i 

contextualitzar-lo, de nou, en el marc de l’art català del segle xx.

Unes de les obres que més curiositat desperten del pintor cubista són aquelles que l’artista 
ideava d’un sol traç. Així, a l’exposició «Palau Ferré, d’un sol traç» es proposa analitzar 

aquesta vessant creativa a partir del quadre Unitat, originàriament del fons d’art del diari 
Avui i que actualment es troba dipositat al Museu d’Art de Girona dins de la Col·lecció Na-
cional d’Art de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, els visitants de l’exposició 

podran endinsar-se en uns dibuixos plens de simbolismes que van tenir un paper destacat 
en l’artista de la dècada dels vuitanta i la dels noranta.

Del 29 de maig 
al setembre de 2021

Àmbit 2
Museu d’Art de Girona

Exposició
temporal

Més informació Compra la teva entrada

https://museuart.cat/palau-ferre-dun-sol-trac/
https://euromus.cultura.gencat.cat/muslinkIII_MAG/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
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Un mes, una obra

Juny L’avi del Museu. 
Retrat de l’avi Fontané 

Miguel Sánchez Fernández
Estudi a càrrec de Josep M. Llorens 
i Rams

1959
Carbó i llapis sobre paper 
45 x 34 cm
Museu d’Art de Girona. 
Núm. reg. 250.213
Fons d’Art Diputació de Girona

13 de juny de 1963. A la porta de Sant Pere 
de Galligants, Esteve Fontané i Serramitjana, 
entre Francisco Esteba Gandía (esquerra) i Pere 
Ubach i Fábregas (dreta). Pere Ubach, en Peret, 
fou també un personatge de llarga trajectòria en 
el Museu. (Ajuntament de Girona, CRDI, Martí 
Massafont Costals.) 
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Artigau. Cròniques 
d’una realitat, 1965-1977
Visita comentada a cura dels Serveis Educatius del md’A

Un repàs per la primera etapa de la prolífica trajectòria de més de cinquanta anys de Fran-
cesc Artigau (Barcelona, 1940), un dels màxims representants al nostre país de la nova 
figuració. Artigau desenvolupa, amb l’entorn quotidià i la realitat immediata com a font 

d’inspiració, una pintura sovint marcada per la denúncia social i política, i per la crítica a la 
incipient societat de consum d’aquella Espanya tardofranquista.

Activitat
presencial

Dissabte 
12 de juny

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Preu: 6 €. Amics del md’A: 3 €. 
Places limitades.

Compra la teva entrada

https://euromus.cultura.gencat.cat/muslinkIII_MAG/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
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Presentació de la nova 
audioguia del Museu

Ens plau presentar-vos la nova audioguia del museu, que hem dut a terme amb 
la col·laboració de Trama Media i les veus dels actors David Planas i Meritxell Yanes. 
Una aproximació a les obres més destacades de la col·lecció permanent del museu, 

mitjançant un discurs amè i dinàmic. Una eina d’interpretació amb 40 pistes d’àudio i 
disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), que servirà per apropar 

l’art a tots els visitants.

Visita guiada Dijous
17 de juny 

19 h
Museu d’Art de Girona
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Activitat
presencial

Dissabte
19 de juny

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Anem a la platja 
amb una bossa artística!

Taller familiar de personalització de bosses.
Adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys.

Vols tenir la bossa més original per anar a la platja amb els amics aquest estiu? Vine a 
aquest taller d’estiu al Museu d’Art, on t’ensenyarem a estampar i pintar una bossa de 

cotó inspirada en una obra del Museu. Li posarem els detalls i colors més cridaners: ens 
prepararem per a un estiu genial amb la nostra bossa personalitzada!

Les activitats familiars són de pagament per als infants (6 €) 
i gratuïtes per al seu acompanyant.

Compra la teva entrada

mailto:mageducacio.cultura%40gencat.cat?subject=Sant%20Jordi%20al%20md%27A
https://euromus.cultura.gencat.cat/muslinkIII_MAG/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
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Horaris Preus Serveis AHSC

Pl. de Pompeu Fabra, 1 
(Edifici de la Generalitat)

17002 Girona
Tel. 972 20 38 34 / 972 41 40 58

reserves.girona.acdpc@gencat.cat

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). 

Subscriu-te

Rebràs en el teu correu electrònic informació actualitzada de les activitats, 
la programació expositiva i totes les novetats del md’A i l’AHSC.

Antic 
Hospital 
de Santa 
Caterina

https://museuart.cat/visitans/horaris-i-localitzacio/
https://museuart.cat/visitans/preus/
https://museuart.cat/visitans/serveis/
mailto:reserves.girona.acdpc%40gencat.cat?subject=Reserves%20AHSC
https://museuart.cat/newsletter/
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11.30 h
Antic Hospital de Santa 
Caterina (pl. de Pompeu Fabra, 1)

Activitats Diumenge
20 de juny

Preu: 5 €. Amics del md’A: 3 €. 
Places limitades.

Compra la teva entrada

Espais patrimonials de l’Antic 
Hospital de Santa Caterina

Visita comentada a cura dels Serveis Educatius del md’A

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). 

https://euromus.cultura.gencat.cat/muslinkIII_MAG/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU 
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Horaris Serveis als socis

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

17004 Girona
Tel. 972 22 47 66 / 690 340 389

amicsmda@gmail.com
www.amicsmda.org

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.

Amic protector Col·labora

Subscriu-te

Rebràs en el teu correu electrònic informació actualitzada de les activitats, 
la programació expositiva i totes les novetats dels Amics del md’A.

Amics 
del Museu 
d’Art 
de Girona

http://amicsmda.org/om-som/
http://amicsmda.org/qui-som/socis/
mailto:amicsmda%40gmail.com?subject=
http://www.amicsmda.org
https://amicsmda.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=86ec5ec3a5b2ebc9f24980def&id=dc7902e65d
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Lluís Bosch Martí (Girona, 
1941). L’etapa jove d’un 
pintor de 80 anys

Dibuixos i pintures del primer 
Bosch Martí, el més desconegut; 
una mostra de la primera etapa 
d’un artista que ja té una obra 
consolidada. És l’etapa acade-
micista, per extravagant i utòpic 
que pugui semblar. L’artista 
sempre parla dels seus diferents 
mestres, igual que parla de 
moltíssims autors. Obres que 
van de l’any 1957 fins l’any 1970. 
Temàtiques diverses, dibuixos, 
retrats, apunts, mercats, natura, 
paisatges, per acabar aquest 
primer periple vital amb el mural 
de l’absis romànic de l’església 
de Sant Pere de Palau-sator 
(Baix Empordà) que, incompren-
siblement, va ser destruït el 4 
de febrer de 1969 a les set de la 
tarda.

Presentació a càrrec de Ramon 
Llorente Varela, advocat, col·lec-
cionista, defensor del ciutadà i 
amic personal de l’artista des de 
l’any 1962.

Juny

Exposicions Espai 22 
(c. de les Hortes, 22, Girona)

11 h

Obert de dilluns a divendres de 17.30 h a 20 h 
i a hores convingudes (llibreria: tel. 972 21 23 95).

Del 5 de juny
al 18 de juliol

Presentació: 
dissabte 5 de juny
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Activitat gratuïta.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i DNI):

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

19 h
Fundació Valvi de Girona 

Activitat Dimarts
1 de juny

Art contemporani a Girona, 
1994-2019

Presentació i col·loqui

Presentació a càrrec dels autors del llibre Art contemporani a Girona, 
1994-2019, escrit per M. Lluïsa Faxedas i Pere Parramon, i editat pel 

GEIEG amb el suport de l’Ajuntament de Girona.
L’acte servirà també per parlar d’aquest període recent del món 

de l’art gironí, amb una conversa conduïda per Àlex Roa en la qual 
participaran els crítics d’art Eva Vázquez i Eudald Camps. Hi pren-

dran part també els autors del llibre, i comptarem amb l’assistència 
del president del GEIEG, Francesc Cayuela. Esperem que sigui una 
ocasió magnífica per poder ampliar els nostres coneixements sobre 

aquest tema i donar-li una mica més la rellevància que es mereix.

mailto:amicsmda%40gmail.com?subject=Reserva%20pr%C3%A8via
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19 h
Aula Magna de la Casa 
de Cultura de Girona

Activitat
presencial

Dimecres
2 de juny

Activitat gratuïta.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i DNI):

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

Els Montsalvatge, 
entre artistes i heterodoxos

Conferència

A càrrec de Josep Pujol, escriptor i professor d’història de la cultura a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (Esmuc).

A les branques del frondós arbre genealògic dels Montsalvatge hi ha personatges 
dignes d’estudi, des de banquers a compositors, polítics, escriptors, mecenes, bisbes 
protestants i molts exlibristes. D’entre tots els seus membres, és l’ocasió de centrar-se 

en l’escriptor Xavier Montsalvatge (1881-1921), autor de Terra de gestes i de beutat. 
Girona i de qui enguany es compleix el centenari de la seva mort.

mailto:amicsmda%40gmail.com?subject=Reserva%20pr%C3%A8via
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Activitat organitzada pels Amics del Museu d’Art de Girona i exclusiva per a socis i sòcies. 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i DNI):

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

11.30 h
Al pati del Museu d’Art 

Activitat Dissabte 
12 de juny

Festa dels Amics del md’A
11.30 h 

Acte de benvinguda i reconeixement com a amic honorari a Joan Ribas Feixas. 
Nascut a Girona l’any 1937, Joan Ribas Feixas és empresari, director de teatre, pro-

pietari de la Sala La Planeta, i és ben present habitualment amb els seus escrits o les 
seves intervencions als mitjans de comunicació El Punt-Avui, Presència i Ràdio Girona. 
Dinamitzador cultural, fundador de Proscenium i ànima d’Els Pastorets de Girona. És 
Amic del Museu d’Art i soci benefactor. Rebrà una peça commemorativa realitzada ex 

professo per l’artista Nico Nubiola.

12 h
Concert a càrrec del duo Marcel Torres (guitarra) i Edgar Massegú (instruments de 

percussió). Aquest duet treballa de manera molt personal les sonoritats d’arrels medi-
terrànies. Amb només una guitarra i un petit equip d’instruments de percussió constru-
eixen un univers de cançons pròpies en què les melodies més primitives es fusionen 

amb compassos trencats i ritmes d’amalgama atípics. Utilitzen afinacions diferents per 
a la guitarra i una nova tècnica de mans i peus desenvolupades exclusivament per a les 

seves noves cançons.

Tot seguit, es farà la presentació de les 100 obres originals sobre seda, donades per 
l’artista Montserrat Guanter a l’Associació.

Finalment, es lliurarà als socis assistents una reproducció seriada de l’any 2021, 
de la mateixa artista Montse Guanter.

mailto:amicsmda%40gmail.com?subject=Reserva%20pr%C3%A8via
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19 h
Espai 22 
(c. de les Hortes, 22, Girona)

Activitat
presencial

Dilluns
14 de juny

Activitat gratuïta.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i número de mòbil):

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

Un Passeig pel Baix Ter, 
de Vicenç Rovira

Presentació del llibre

A càrrec del fotògraf Eugeni Prieto.

Un passeig pel Baix Ter” és un llibre on el fotògraf ha volgut recollir la seva mirada sobre 
aquest territori. Són fotografies fetes durant els últims vint anys i que ara donen 

un sentit a la trajectòria personal i fotogràfica de l’autor.

mailto:amicsmda%40gmail.com?subject=Reserva%20pr%C3%A8via
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Activitat

Club Cinefòrum
Els Amics del md’A gaudim d’entrada a preu reduït en totes les 

sessions del Cinema Truffaut de Girona, i d’un preu molt especial per 
a les pel·lícules relacionades amb el món de l’art. Us anunciarem els 
títols i dates puntualment mitjançant el nostre recordatori d’activitats 
al correu electrònic, a les xarxes socials —Facebook, Twitter i Insta-

gram— i al web dels Amics. Estigueu ben atents!
 

Acompanyem les pel·lícules del nostre Club amb una presentació 
prèvia a càrrec de crítics i especialistes en cinema.

Fora de Carta
El dia a dia sovint ens ofereix oportunitats que no s’han pogut preveu-
re a l’hora de tancar l’agenda 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 recorda-
tori 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!
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Antic Hospital
de Santa
Caterina
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Crèdits MUSEU D’ART DE GIRONA
Direcció
Carme Clusellas

Equip tècnic
Roser Asparó, Elena Boix, Aurèlia Carbonell, Carme Martinell i Toni Monturiol

Continguts 
Museu d’Art de Girona
Amics del Museu d’Art de Girona

Coordinació
Àngels Miralles. Tramoia Produccions Culturals
Marta Grassot. Punt de Fuga, Gestió Cultural

Assessorament lingüístic
Meritxell Canela

Disseny gràfic
La Fonda Gràfica

Dipòsit legal
GI-1337-2007

IMATGES
Imatge de portada
Modest Urgell, Costes de Catalunya (detall) (1864). Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 
251.760. Dipòsit Museo Nacional del Prado.

Pàg. 6
Francesc Artigau, El brindis (1969). Col·lecció de l’artista © Francesc Artigau, VEGAP, 
Barcelona, 2021.

Pàg. 7
Maties Palau Ferré, Cooperació (1988). Col·lecció particular.

Pàg. 8
Porta de Sant Pere de Galligants. Ajuntament de Girona, CRDI (Martí Massafont 
Costals). 

Pàg. 14 
Farmàcia hospitalària de l’Antic Hospital de Santa Caterina (s. xviii).
 
Resta de les imatges. Arxiu Museu d’Art de Girona (Rafel Bosch), Amics del Museu 
d’Art de Girona.

Avís
L’evolució de la pandèmia de la COVID-19 podria forçar la modificació, 
la cancel·lació o la suspensió d’activitats. 

Consulteu tota la informació actualitzada de l’agenda d’activitats al web 
www.museuart.cat o a les nostres xarxes socials.  

L’aforament de les activitats és limitat. És imprescindible fer la reserva 
preferentment mitjançant el web www.museuart.cat, o bé al tel. 972 20 38 34.

http://www.museuart.cat
http://www.museuart.cat


www.museuart.cat

Seguiu-nos:
@museuartgirona

Amb el suport:

http://www.museuart.cat
https://www.instagram.com/museuartgirona/
https://www.facebook.com/museuartgirona/
https://twitter.com/MuseuArtGirona
https://www.youtube.com/museuartgirona

