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Museu d’Art
de Girona

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

Fins al 9
de gener de 2022

Àmbit 2
Museu d’Art de Girona

Palau Ferré, d’un sol traç
Comissariat: Francesc Marco-Palau
Coincidint amb el centenari del naixement del pintor, escultor i ceramista Maties Palau
Ferré (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 Nacional 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.

Més informació

Compra la teva entrada
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Exposició
temporal

Fins al 6
de març de 2022

Àmbit 3
Museu d’Art de Girona

Celso Lagar i Hortense Bégué.
Els anys catalans (1915-1918)
Comissariat: M. Lluïsa Faxedas
La parella formada pels artistes Celso Lagar (Ciudad Rodrigo, 1891 - Sevilla, 1966) i Hortense Bégué (Cauvós,
1890 - París, 1957) va arribar a Barcelona a finals de 1914 o principis de 1915, procedent de París i fugint de
l’esclat de la Primera Guerra Mundial. S’iniciava així un període de tres anys en què es van establir a Catalunya,
tot i que també van fer estades a París, Madrid, Bilbao i Galícia. Durant aquest temps van celebrar diverses
exposicions, van publicar dibuixos a algunes de les revistes més importants del moment i es van involucrar en
l’activitat artística catalana.
Lagar no és un artista desconegut, però la seva figura no s’ha acabat d’integrar en els relats de l’art català de
principis de segle, malgrat la seva intensa activitat. De Bégué no n’existeix cap estudi monogràfic, i la seva
obra no s’havia exposat mai després de la seva mort.
Aquesta exposició pretén revisar per primera vegada l’obra creada per Lagar i Bégué durant els que aquí
anomenem els seus anys catalans, tot situant-los en relació amb el context artístic al qual van fer les seves
aportacions.

Més informació

Compra la teva entrada
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Un mes, una obra

Gener

Lipsanoteca de Sant
Andreu de Bestrecà
Estudi a càrrec de Marianne
Blanchard, M. A.

Segona meitat del segle x
Marbre i fusta
7,7 x 5,3 x 4,7 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. 134
Fons Bisbat de Girona

Llegeix l’estudi
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md’A en família

Diumenge
9 de gener

10.30 h
Lloc de trobada:
Font pl. de Catalunya

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.

Lloc de trobada: Font de la plaça de Catalunya.
Les activitats familiars són de pagament per als infants i gratuïtes per als acompanyants
(10 € per infant i es permet només un acompanyant adult per nen).
Compra la teva entrada
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Activitat

Dissabte
15 de gener

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Celso Lagar i Hortense Bégué.
Els anys catalans (1915-1918)
Visita comentada a l’exposició
Un recorregut guiat a l’exposició temporal que us permetrà endinsar-vos en l’obra
i trajectòria del pintor Celso Lagar (1891-1966) i l’escultora Hortense Bégué (18901957) durant els que hem anomenat “els anys catalans”. Un període fructífer de la seva
trajectòria artística que els va portar a visitar i residir a Catalunya, amb estades a Barcelona, Girona o Blanes, i que els va vincular amb l’avantguarda catalana del moment.
Una ocasió per descobrir ambdós artistes i la seva importància en el context de l’art
de primers del segle xx.

Preu: 6 €. Amics del md’A: 3 €.
Compra la teva entrada
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Activitat

Dissabte
22 de gener

16 h
Museu d’Art de Girona

Club de lectura
El maestro del Prado de Javier Sierra
Us convidem a apropar-vos al món de la creació artística a través de la lectura d’obres
relacionades amb la vida i la producció de diferents artistes i el seu procés creatiu.
A càrrec de Cristina Fernández Casacuberta, de Petits Lectors.
Les sessions són gratuïtes i obertes a tothom que vulgui passar una estona distreta
parlant de literatura i d’art.
Sinopsi: Un recorregut apassionant per les històries més desconegudes i secretes
d’una de les pinacoteques més importants del món, el Museu del Prado.

Les sessions són gratuïtes i obertes a tothom que vulgui passar una estona distreta
parlant de literatura i d’art. Inscripcions: Tel. 972 20 38 34.
11

Passeja’t per més de mil
anys d’art i història
Tres conjunts patrimonials
amb una sola entrada

www.gironaepiscopal.cat
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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).

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
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.
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Activitat

Diumenge 23
de gener

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

Visita comentada a l’Antic
Hospital de Santa Caterina
A cura del Servei Educatiu del md’A
Us proposem una visita als espais més singulars de l’Antic Hospital de Santa Caterina,
avui seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Resseguirem els
rastres de l’antiga funció de l’edifici, i la vida quotidiana de quan era hospital.

Preu: 5 €. Amics del md’A: 3 €.
Compra la teva entrada
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Amics
del Museu
d’Art
de Girona

30
ANYS

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.
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
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.
Amic protector

Col·labora
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Exposicions

Fins al dissabte
29 de gener

Espais: Llibreria Empúries (av. Álvarez de
Castro, 6), Llibreria 22 (c. de les Hortes, 22),
Llibreria Geli (c. de l’Argenteria, 18), Llibreria
les Voltes (pl. del Vi, 2), Llibreria Ulyssus (c.
de la Cort Reial, 3), Llibreria Calmot (c. de
les Hortes, 4) i Somiatruites Girona (c. del
Pou Rodó, 21)

Gener
Llegir l’art des del paper
Patricia Maseda
L’exposició, corresponent als
mesos de desembre i de gener,
repeteix el format de l’edició 2020
pel que fa a la ubicació i a la
periodicitat. Un any més, havent
arribat a un acord amb el Gremi
de Llibreters i llibreries de Girona,
els Amics del Museu d’Art disposarem d’un espai en els aparadors
d’aquests establiments durant els
mesos de desembre i de gener, on
es podran veure les obres triades
especialment per a aquesta ocasió
i que tenen molt a veure amb la
lectura i amb els llibres.
Les llibreries, com a llocs de trobada i de passió per la literatura, són
espais dotats de certa màgia on els
protagonistes, els llibres, esperen
que les seves històries siguin
revelades a través de la lectura.
La lectura és un camí de coneixement i de descobriment. Un viatge
que ens porta més enllà de les
paraules i on els personatges dels
llibres, convertits ara en escultures
de paper, ens acompanyen en
aquesta aventura més enllà del
món. És, doncs, quan llegim l’art
des del paper.

Cloenda de l’exposició
Divendres 28 de gener, a les 19 h, a la llibreria Somiatruites, Girona (carrer del Pou Rodó, 21).
Prèviament, a les 17.30 h, l’artista farà una visita comentada amb un recorregut a peu
per veure les escultures de l’exposició que es mostren als aparadors de set llibreries de la
ciutat de Girona.
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Exposicions

Del 7 al 31 de gener
Inauguració:
divendres 7 de gener

Cambra de la Propietat
Urbana de Girona
(c. dels Ciutadans, 12, Girona)

18 h

Gener
El fluir de l’aigua
Victorià Gurt
L’aigua és un bé molt preuat i en
podem gaudir en diversos entorns:
a les fonts de boscos
i places de poble, als pous de les
masies, a través de les aixetes
domèstiques i a les
rescloses, a partir de les quals en
podem obtenir electricitat.
Ho ha volgut representar Victorià
Gurt a la seva obra, conjuntant
elements d’objectes en
desús o peces que han quedat
soltes, per tal de donar-los una
segona vida.
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Exposicions

Del 8 al 31 de gener

Espai 22 (c. Hortes, 22, Girona)

Inauguració:
dissabte 8 de gener

19 h

Totes les tardes de dilluns a divendres de
17 a 20h. Visita disponible en l’horari de la
llibreria (demanant la clau).

Gener
Montgrí, Camins per anar
a l’escola
Cati Salazar
Aquesta mostra neix de l’emocionada observació del paisatge que
m’envolta. Es basa en una sèrie
de fotografies que vaig anar fet un
cop per setmana al llarg d’un curs
escolar (2020-21).
La pintura em permet recrear
quelcom més enllà de la representació d’uns magnífics accidents
geogràfics, mirant de fer palès
el component emocional propi
i alhora simbòlic d’arrelament, establint un pont entre dues realitats:
l’exterior i la interior, a mig camí
entre la figuració i l’abstracció.
He volgut copsar aquesta experiència vital i artística en una serie
de peces que pretenen ser petites
finestres, bocins de quotidianitat,
de l’anar i venir, del ser i estar on el
Montgrí sempre és present.
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Activitat

Dimecres
12 de gener

19 h
Casa de Cultura de Girona
Aula Magna

La casa medieval
a la ciutat de Girona
Conferència a càrrec de Jordi Sagrera
Amagant-se rere façanes apedaçades per les necessitats de cada moment, el Barri Vell
atresora notables edificis d’època medieval. L’exposició d’alguns exemples permet
endinsar-nos en el coneixement d’edificis que es revelen com a veritables joies de
l’arquitectura d’aquell període.

Activitat gratuïta. IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i número
de mòbil): amicsmda@gmail.com / 972 22 47 66 / WhatsApp 690 340 389.
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Activitat

Dimecres
26 de gener

19 h
Casa de Cultura de Girona
Aula Magna

El jazz. Música blanca
i música negra
Conferència a càrrec de Xavi Molina, saxofonista, clarinetista i tenora. Compositor
i arranjador de peces per a grans formacions com big band, marxing band, combo,
banda, cobla o orquestra. Professor a l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de
Guíxols i a l’Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí.
Hi ha música “blanca” i música “negra”?
Hi ha elements diferencials i històrics que han creat aquesta dicotomia en la música
popular del segle xx. La música “negra” és a l’origen del jazz. A través d’audicions,
comentaris i la comparació de diversos gèneres i estils, Xavi Molina
ens farà un repàs de la música del segle passat en bicolor.

Activitat gratuïta. IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i número
de mòbil): amicsmda@gmail.com / 972 22 47 66 / WhatsApp 690 340 389.

20

Activitat

Divendres
28 de gener

17.30 h
Llibreria Empúries
(av. Álvarez de Castro, 6)

Llegim l’art des del paper
Visita comentada a l’exposició a càrrec de l’artista Patricia Maseda
La visita constarà d’un recorregut a peu per veure les escultures de l’exposició que es
mostren als aparadors de set llibreries de la ciutat de Girona.
Un diàleg entre l’art i la literatura a través dels llibres i del paper.
Al final de la visita tindrà lloc la cloenda de l’exposició, a les 19 h, a la llibreria
Somiatruites Girona (carrer del Pou Rodó, 21).

Activitat gratuïta.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i DNI):
amicsmda@gmail.com / tel. 972 224 766 / WhatsApp 690 340 389.
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Activitat

Dissabte
29 de gener

11 h – 14 h
Museu d’Art de Girona
Àmbit 1

Assemblea general ordinària
dels Amics del md’A
Organitzada pels Amics del md’A i restringida als socis i sòcies de l’entitat.
L’assemblea general és l’espai on es prenen les decisions més rellevants sobre
l’Associació. Per tant, animem tots els socis i sòcies a participar-hi activament.
11 h
Visita exposició Lagar/Bégué. Els anys catalans (1915-1918),
a càrrec de Maria Lluïsa Faxedas, doctora en història de l’art.
12 h
Inici de l’assemblea general ordinària.
13 h
Pausa musical a càrrec de Combo Jazz de l’Escola de Música de Sant Gregori

Activitat gratuïta. IMPRESCINDIBLE RESERVAR (indicant nom, cognom i número
de mòbil): amicsmda@gmail.com / 972 22 47 66 / WhatsApp 690 340 389.
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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 Instagram— 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 preveure 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 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!
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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
Carlos Vázquez Úbeda, Les nenes de la bicicleta (detall) (c. 1899-1905). Museu d’Art de
Girona. Núm. reg. MDG 472. Fons Bisbat de Girona.
Pàg. 7. Hortense Bégué, Dos micos asseguts (Els dos amics) (1926). Col·lecció Cécile
Moreira. Foto: Studio Shapiro.
Pàg. 14. Ramon Alsina, El gran dia de Girona (1863-1864). Dipòsit de la col·lecció del
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Avís

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.

www.museuart.cat

Seguiu-nos: @museuartgirona
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