
Agenda
juliol
2021

Museu d’Art
de Girona



2

Exposicions
Temporals

   pàg. 5

Un mes, una obra

   pàg. 7

Activitats

  pàg. 8

md’A en família

  pàg. 11

Índex

Museu 
d’Art 
de Girona

Activitats

  pàg. 13

Exposicions

   pàg. 15

Activitats

   pàg. 16

Antic 
Hospital 
de Santa 
Caterina

Amics 
del md’A

Enllaços
interactius

Aquest document conté enllaços 
interactius que permeten moure’s 
entre pàgines de l’agenda i obrir 
un correu electrònic o un web de 
forma directa.

Prem aquí



3

Calendari

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

Dj. 1, 8, 
15, 22 i 29
19 h

Visites teatralitzades
A cura d’Empordà 
Caterva

  pàg. 8

Dc. 7 
11 h

Visita a l’exposició

  pàg. 16

Dc. 14
18 h 

Programa 
RecuperART-19

  pàg. 10

Dc. 7 i 21 
20.30 h

Dm. 13 
i 27
18 h 

Visita nocturna

  pàg. 13

md’A en família

  pàg. 11 

Dc. 14
19 h

Dc. 22
Dj. 23
19 h

Art en primera
persona

Artigau. Cròniques 
d’una realitat, 1965-
1977

Visita nocturna 
a l’Antic Hospital de 
Santa Caterina

Escape room urbà: 
l’enigma del Museu

Visita guiada a la
col·lecció 
permanent

Bosch Martí 
muralista

Brais Rodríguez

Conferència
A cura de Lluís Bosch 
Martí i Manel Palahí

  pàg. 17 

Inauguració
Visita guiada

  pàg. 18 
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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.

Fins 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.

Fins al 9 
de gener de 2022

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

Juliol Retaule de Santa Cristina 
de Corçà

Miquel Torell (atribuït)
Estudi a càrrec de Saga Esedín Rojo

Darrer quart del segle xv
Oli, tremp /fusta
264 x 185 cm
Museu d’Art de Girona 
Núm. reg. MDG 290
Fons Bisbat de Girona
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Art en primera persona
Visites teatralitzades a cura d’Empordà Caterva 

Visita el Museu d’Art de Girona com mai ho has fet. Et convidem a un recorregut drama-
titzat pel Museu d’Art de Girona de la mà dels protagonistes de les seves obres. Artistes, 
models i personatges diversos prenen vida per explicar-te històries amagades darrere les 

obres del Museu.

Gaudeix d’aquesta visita teatralitzada en què el nostre patrimoni és més viu que mai.

Activitat Dijous 1, 8, 15, 22 i 29 
de juliol

19 h
Museu d’Art de Girona

Preu: 10 €. 
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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Art en primera 
persona

El nostre patrimoni, més viu que mai!
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Visita guiada 
En el marc del programa RecuperART-19

El programa RecuperART-19 és una iniciativa del Departament de Salut amb la col·la-
boració del Servei de Museus del Departament de Cultura, que té per objectiu que els 
museus puguin esdevenir espais terapèutics per a la recuperació emocional del perso-

nal sanitari, en el context de la pandèmia de la COVID-19. 

Es tracta d’una activitat de caràcter introspectiu, pensada per fer de manera individual 
al Museu amb el suport d’uns materials que guien el professional sanitari per una selec-
ció d’obres a partir de les quals fer un petit exercici per millorar el benestar emocional.

En aquesta visita guiada volem fer una petita introducció al Museu i les obres selec-
cionades a fi que a continuació els professionals sanitaris puguin fer l’activitat pel seu 

compte amb els materials que se’ls oferiran. 

Activitat Dimecres 
14 de juliol

18 h
Museu d’Art de Girona

Activitat gratuïta, adreçada al col·lectiu de professionals sanitaris. 
És imprescindible identificar-se com a membre del col·lectiu amb carnet 

acreditatiu. Inscripcions al 972 20 38 34 o bé al correu 
reserves.girona.acdpc@gencat.cat
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Escape room urbà: 
l’enigma del Museu

Adreçat a nens i nenes de 8 a 13 anys acompanyats d’una persona adulta

A les sales del Museu d’Art de Girona s’hi amaga un cofre que fins ara mai ningú ha 
pogut obrir! La vostra missió és localitzar-lo i desxifrar la contrasenya per obrir-lo. Amb 

un mapa de la ciutat de Girona, haureu d’anar seguint les pistes i resoldre enigmes per tal 
d’aconseguir les cinc xifres del cadenat i poder obrir el cofre. Amb l’ajuda de la guia que 
us acompanyarà, fareu un recorregut pels carrers del Barri Vell per descobrir, a través de 
diversos indrets de la ciutat, cinc obres emblemàtiques de la col·lecció del Museu i els 

secrets que amaguen.

L’activitat funciona com un escape room (a l’aire lliure i al Museu) en què, a través d’un joc 
de pistes, els participants haureu de treballar en equip per resoldre cada enigma i poder 
continuar amb la missió. Us atreviu a convertir-vos en detectius per unes hores i redesco-

brir la ciutat de Girona a través de les seves obres d’art? El Museu us necessita per tal que 
trobeu el cofre abans no sigui massa tard!

md’A en família Dimarts 13 i 27 
de juliol

18 h
Museu d’Art de Girona

Les activitats familiars són de pagament per als infants (4 €) 
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


12

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

Activitat Dimecres 7 i 21 
de juliol

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

Compra la teva entrada

Visita nocturna 
a l’Antic Hospital de Santa 

Caterina
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 


14

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


15

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

Dibuixos i pintures del primer 
Bosch Martí, el més descone-
gut; una mostra de la primera 
etapa d’un artista que ja té una 
obra consolidada.

És l’etapa academicista, 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 a l’any 1970. Temàtiques di-
verses, dibuixos, retrats, apunts, 
mercats, natura, paisatges, per 
acabar aquest primer periple 
vital amb el mural de l’absis ro-
mànic de l’església de Sant Pere 
de Palau-sator (Baix Empordà) 
que, incomprensiblement, va ser 
destruït el 4 de febrer de 1969 a 
les set de la tarda.

Juliol

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

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
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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

11 h
Museu d’Art de Girona 
(Àmbit 2) 

Activitat Dimecres 7 
de juliol

Artigau. Cròniques 
d’una realitat, 1965-1977

Visita a l’exposició

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’informalisme 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 tardofran-

quista 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 ga-

leria comercial el 1965 i les primeres eleccions democràtiques, el 1977.

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

Activitat Dimecres 14 
de juliol 

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

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

Bosch Martí muralista
Conferència

Col·loqui sobre aquesta vessant de l’artista a partir de la seva obra més coneguda, les 
pintures de Palau-sator. Ponents: Lluís Bosch Martí (autor) i Manel Palahí (escultor i gran 

coneixedor de l’obra de l’artista).

Els anys seixanta constitueixen per a Bosch Martí una època d’evolució. En aquesta 
etapa, l’artista guanya diferents premis mentre va creixent com a pintor, i consolida una 
gran solidesa creativa. Això fa que es plantegi professionalment reptes més ambiciosos.

És en aquest context que coneix mossèn Nicolau Moncunill i Cirac, un rector de 
l’Empordanet que li proposa que pinti l’absis de l’església romànica de Sant Pere de 

Palau-sator. Bosch Martí agraeix la confiança que el rector diposita en ell però veu que 
es troba davant un repte majúscul. És conscient que el treball que faci serà comparat 

amb les pintures romàniques que hi ha a la veïna església de Fontclara. Abans de donar 
el sí, l’artista comença a estudiar a fons el retaule de Colmar, obra del gran pintor ale-

many Matthias Grünewald i el treball dels grans muralistes mexicans Rivera i Siqueiros. 
Finalment comunica a mossèn Moncunill que pintarà un mural modern a l’església de 

Palau-sator, en què es representarà l’escena del judici final narrada a l’Apocalipsi.

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

Activitat Dijous 22 de juliol 

Inauguració:
Divendres 23 de juliol

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

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

Brais Rodríguez
Inauguració de l’exposició

Brais Rodríguez (Brión, A Coruña, 1980) va estudiar Belles arts a Pontevedra on va 
iniciar la seva marxa en el món del còmic i va entrar a formar part del col·lectiu Polaqia. 
Els seus treballs han estat publicats en nombrosos fanzines i revistes. Cal destacar el 
seu projecte personal Carne Líquida, un fanzine autoeditat que ha anat evolucionant 

des de 2002 fins a l’actualitat.

En la seva trajectòria compta amb diversos premis i reconeixements com el GZcrea, 
INJUVE o el Premi Castelao de Còmic 2010 amb La mano del diablo (Astiberri, 2011). 

Entre els seus últims treballs figura La era de las imágenes desaparecidas en col·labora-
ció amb el Museo Nacional del Prado i la galería Caylus.

Ens complau presentar amb aquesta nota la col·laboració entre la galeria Martínez & 
Avezuela i la Llibrería 22, en una exposició i venda d’originals, fanzines i publicacions 
que plasmen el procés creatiu i les diferents línies de treball explorades per l’artista.

mailto:amicsmda%40gmail.com?subject=Reserva%20pr%C3%A8via
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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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Crèdits MUSEU D’ART DE GIRONA
Direcció
Carme Clusellas

Equip tècnic
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
Plat gran (s. xviii). Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 200.703. Fons d’Art Diputació 
de Girona.

Pàg. 5
Francesc Artigau, Sopar fred (1969). Col·lecció particular © Francesc Artigau, VEGAP, 
Barcelona, 2021.

Pàg. 6
Maties Palau Ferré, Els tres elements (detall) (1987). Cartell per a la Federació 
Catalana de Voluntariat Social. Col·lecció particular.

Pàg. 16
Francesc Artigau, Consumidora protegida (detall) (1971). Col·lecció particular © 
Francesc Artigau, VEGAP, Barcelona, 2021.

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



