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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

Del 21 de maig a
l’11 de setembre de 2022

Àmbit 3
Museu d’Art de Girona

Inauguració:
dissabte 21 de maig

12 h

Postectura. La construcció del demà
Comissariat: Bernat Puigdollers
En el context cultural de postguerra, petites iniciatives individuals es converteixen en grans avenços collectius. És el cas de Postectura, un grup creat l’any 1950 per sis joves artistes que contribuïren de manera
decisiva a la regeneració artística i cultural de la Catalunya dels anys 50. Postectura, format pels pintors
Joaquim Datsira, Esther Boix i Ricard Creus i els escultors Subirachs, Torres Monsó i Martí Sabé, defensava
un retorn a l’humanisme, una aproximació sensible a la realitat, que es contraposava a l’academicisme buit
de contingut aleshores en voga.
L’única exposició que van celebrar el 1950 a les Galeries Laietanes simbolitza l’inici conscient de la vida
artística dels seus integrants i l’oposició frontal als postulats caducs de l’art oficial.
L’exposició que ara presentem aprofundeix en els orígens d’aquest grup i en el context artístic i social que van
viure, per donar a conèixer la iniciativa d’aquells joves artistes que van fer sentir la seva veu i van treballar per
construir un context artístic més lliure i modern, d’acord amb els nous temps que encara havien d’arribar.
Inauguració el dissabte 21 de maig. Aforament limitat.
Imprescindible reservar trucant al tel. 972 20 38 34.

Més informació

Compra la teva entrada
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Exposició
temporal

Del 28 de maig a l’1
de novembre de 2022

Àmbit 2
Museu d’Art de Girona

Inauguració:
dissabte 28 de maig

12 h

Santiago Mateu i Pla, el dibuixant
que estimava Girona
Santiago Mateu i Pla (Malgrat de Mar 1891-Badalona 1935) és un artista gairebé desconegut, però d’una vàlua
considerable en el camp del dibuix, en el qual va arribar a assolir un estil personal i una certa notorietat.
Aquesta és la primera exposició monogràfica que se li dedica. Prové del Museu de Badalona, que conserva
dotze dibuixos de l’artista, mentre que el Museu d’Art de Girona, ciutat amb la qual l’artista tingué molta relació,
en guarda també diversos.
La temàtica de la seva obra es va centrar en vistes urbanes –amb una especial predilecció per Girona–, marines, jardins, masies i paisatges en general. La seva vinculació amb Girona es va traduir també en forma de
col·laboracions en premsa. Va mantenir una interessant correspondència amb Carles Rahola, amb qui havia de
fer un llibre que finalment no va tirar endavant, potser a causa de la mort de l’artista.
La seva desaparició prematura, la circumstància que no s’hagués professionalitzat com a dibuixant i el tall que
va significar la Guerra Civil van fer que caigués en l’oblit.
Inauguració el dissabre 28 de maig. Aforament limitat.
Imprescindible reservar trucant al tel. 972 20 38 34.

Més informació

Compra la teva entrada
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Exposició
virtual

Fins al 31
de desembre de 2022

Accedeix a l’exposició
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Un mes, una obra

Maig

Sant Narcís
Domènec Fita Molat
Estudi a càrrec de Joaquim Bover
i Busquet (arquitecte i patró de la
Fundació Fita)

1977
Fosa en ferro a la sorra
68 x 44,5 x 17 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. 132.708
Fons d’Art de la Diputació de Girona

Llegeix l’estudi
9

Més informació
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Activitat
Temps de Flors
al md’A

Del dissabte 7
al diumenge 15

De 10 h a 22 h
Jardins del Museu d’Art
de Girona

Performance

A cura de d’Ívida Cynara

De 12 a 13 h

Instal·lacions artístiques
als jardins del md’A
A cura d’Ívida Cynara
Arborescències
«Arborescències» convida a la contemplació de la
bellesa intrínseca. Posa de manifest la naturalesa
com a màxima creadora i arquitecta de bellesa i
equilibri del planeta. Fa notòria l’energia vital que
habita en ella i en tots els éssers vius. De dos
“fòssils” naturals de vida en pausa, creats en la
intempèrie i pel temps, en neix una peça en què la
seva “mort” esdevé un principi creatiu per la vida i
per l’artista.

Nidus tellus
Si penso en el planeta com un organisme, imagino
que la terra viu a l’univers i que el cel és el seu niu.
O és la seva pell? Potser casa seva... Quina és la
nostra relació amb el cel, amb l’atmosfera, amb el
sol, amb l’univers? Pengem de la terra amb el cap
cap al cel. I flotem en l’univers! Tota la màgica conjunció ens converteix en un miracle. Li he fet un niu
al cel, perquè continuï cuidant la terra.
Entrada gratuïta.

Entrada gratuïta.
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Activitat
Nit dels Museus

Dissabte
14 de maig

21.30 h
Museus de Girona ciutat

Portes obertes al md’A

De 19 h a 00 h

Quan el museu no era museu
Visita guiada als sis museus de Gironamuseus
Us proposem una visita teatralitzada gratuïta per conèixer els sis edificis que embolcallen les nostres col·leccions: descobrireu com eren abans de ser museus i quines són
les anècdotes que amaguen.
La visita tindrà dos punts de sortida: el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona i el
Museu del Cinema. Tots dos grups visitaran els mateixos espais, en diferent ordre, per
facilitar les circulacions i la comoditat de la visita.
Durada: 1 h 30 min. Punts de sortida:
GRUP 1: Museu del Cinema (Girona)
GRUP 2: Museu d’Arqueologia de Catalunya (Girona)
Activitat gratuïta. Aforament limitat. Imprescindible reservar.

Inscripcions
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Activitat
Nit dels Museus

Dissabte
14 de maig

23 h
Jardins del Museu
d’Art de Girona

Concert de Clara Gispert
Concert cloenda de la Nit dels Museus 2022. Gaudirem plegats de la música de jazz,
soul i fusió de Clara Gispert (Barcelona, 1990). Des dels seus inicis en solitari el 2020,
Clara Gispert ha aconseguit teixir un estil personal amb múltiples influències i matisos.
Combina el jazz i el blues amb les sonoritats del hip-hop i el pop més actual en unes
cançons plenes de força en què alterna català i anglès.
Durada: 1 h. Activitat gratuïta. Aforament limitat. Imprescindible reservar.

Consulta
Inscripcions
la programació
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14

Activitat
Dia Internacional
dels Museus

Dimecres
18 de maig

Portes obertes
de 10 h a 19 h
Museu d’Art de Girona

Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu d’Art
Enguany l’ICOM proposa celebrar el Dia Internacional dels Museus amb el lema «El poder
dels museus». Els museus tenen el poder de transformar el món que els envolta. Per això
l’ICOM suggereix explorar el potencial dels museus per provocar canvis positius en les
seves comunitats.

Activitat gratuïta.
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Activitat
Dia Internacional
dels Museus

Dimecres
18 de maig

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Retrats i memòria
Activitat codissenyada amb la Fundació Astrid21
El Museu d’Art de Girona i la Fundació Astrid21 sumem esforços per codissenyar una
activitat relacionada amb l’art i la memòria. Fent ús del concepte de retrat, explorarem
els records a través d’un taller de creativitat artística per celebrar aquesta jornada
especial al Museu.
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Activitat

Dissabte
21 de maig

De 10 h a 13 h
Diversos punts
de la ciutat de Girona

V Trobada Urban Sketchers
de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Girona
Col·labora: Museu d’Art de Girona
Urban Sketchers és un col·lectiu d’artistes a tot el món que dibuixa les ciutats on
viuen i els llocs on viatgen. El proper 21 de maig Girona acollirà la V Trobada d’Urban Sketchers de Catalunya, que preveu comptar amb prop de 400 o 500 assistents.
El Museu d’Art de Girona se suma a les organitzacions que donen suport a la
trobada, acollint els participants que vulguin dibuixar l’antic Palau Episcopal i/o les
obres de les col·leccions.
Accés gratuït al Museu per a les persones participants, en l’horari de la trobada.
Cal mostrar l’acreditació a l’entrada del Museu.
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md’A en família

Dissabte
21 de maig

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

Lloc de trobada: Font de la plaça de Catalunya.
Les activitats familiars són de pagament per als infants (10 €) i gratuïtes per al seu
acompanyant. Es permet com a màxim un acompanyant adult per nen.
Compra la teva entrada
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Passeja’t per més de mil
anys d’art i història
Tres conjunts patrimonials
amb una sola entrada

Catedral de Girona

Basílica de Sant Feliu

Museu d’Art de Girona

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

Dissabte
28 de maig

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.
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).

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

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

Del 6 al 28 de maig

Espai de la Llibreria 22
(c. de les Hortes, 22, Girona)

De dl. a dv. de 17.30 h a 20 h
Visita disponible en l’horari de la llibreria
(demanant la clau)

Inauguració:
divendres 6 de maig

Maig

19.15 h

Entre el cel i la terra
Miquel Riera
Sempre m’ha agradat està pendent del cel i del joc que creen els núvols
i com el paisatge canvia per la seva influència. Com brilla ara una muntanya, com la llum del sol retalla les diferents serres o com el mar agafa mil
colors.
Tinc la sort de poder viure en una talaia, a la muntanya de Montjuïc, a
Girona, des de la qual veig des del Montseny fins al Canigó, amb les
Guilleries i Rocacorba al bell mig. Un balcó a un paisatge de valls i
muntanyes que els núvols i el sol modelen al seu gust cada hora de cada
dia. Una meravella de la natura des de la terrassa privilegiada de casa que
et crida perquè la fotografiïs.
Així ho he anat fent els darrers anys, més encara durant els mesos del
confinament per la pandèmia. Ara uns núvols de tempesta que es trenquen o descarreguen, ara uns núvols perfilats davant d’un cel ben blau,
ara les muntanyes retallades per la llum del ponent, ara el sol amagant-se
rere la talaia del Far, ara el Montseny o el Canigó nevats de bon matí.
Inauguració el 6 de maig a les 19.15h, a càrrec d’Àngel Quintana,
catedràtic de cinema i degà de la Facultat de Lletres de la UdG.
Amics del Museu d’Art de Girona en col·laboració amb Foto Torroella.
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Activitat

Del dissabte 7
al diumenge 15

Pati de la Casa Solterra
(Ciutadans, 18. Girona)

Girona, Temps de Flors
Jardí invers
A càrrec dels artistes Patricia Maseda i Jaume Geli, en col·laboració amb els Amics del
Museu d’Art de Girona i els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Els Amics del Museu d’Art tornem a participar a Girona Temps de Flors amb la installació «Jardí invers», una proposta expositiva que ens convida a reflexionar sobre com
percebem el món que ens envolta a partir del mirall com a artifici. Un element en el
qual podrem veure la imatge d’un jardí de flors que, suspès d’una estructura d’arrels i
branques metàl·liques, sembla emergir de la terra.

Activitat gratuïta.
24

Activitat

Del 19 al 22
de maig

Viatge a Màlaga
Enguany recuperem una de les activitats anuals més emblemàtiques
dels Amics del Museu d’Art: el viatge cultural.
Ho farem amb un viatge a Màlaga, una ciutat bella i acollidora que ofereix una de les
ofertes culturals més importants de la península: nombrosos museus, galeries d’art, un
patrimoni artístic abundant, com la catedral o l’alcassaba, i carrers per descobrir i passejar, tot envoltat per la càlida llum del sud que promet uns dies magnífics de cultura i
esbarjo.
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Activitat

Dimecres
25 de maig

19 h
Museu d’Art de Girona
Saló del Tron

30 anys dels Amics del Museu
dʼArt de Girona. Converses
Conferència: «El martirologi, un llibre miniat a l’entorn del 1400.
Un tresor gironí de dimensió internacional».
Presentació: Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona
Joaquim Nadal i Farreras, doctor en història i actual director de l’Institut de Recerca en
Patrimoni Cultural, i Jordi Dalmau, cronista de la ciutat, ens endinsaran en lʼapassionant
periple viscut a través dels anys, aquest llegat que custodia en lʼactualitat el Museu
dʼArt de Girona, el seu interès històric i artístic i la seva dimensió més enllà de les nostres fronteres al llarg dels segles.
Descobrirem, en una conversa distesa, l'interessant coneixement que contenen els
martirologis, llibres de referència abans de l'aparició de la impremta, i potser sabrem
perquè El martirologi d'Usuard, confeccionat a Bohèmia a finals del segle tretze, el
podem admirar actualment al nostre Museu. Es tracta d'una indiscutible i única obra
d'art que conté també un interessant capítol de la història europea i de retruc, la
nostra. Aquest llibre va merèixer una exposició monogràfica al Museu d'Art de Girona
ara aviat farà també trenta anys, i l'edició d'una publicació.
Activitat gratuïta. Imprescindible reservar (indicant nom, cognom i DNI):
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, Joan Duran, 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. Puntdefuga, gestió cultural
Assessorament lingüístic
Meritxell Canela
Disseny gràfic
La Fonda Gràfica
Dipòsit legal
GI-1337-2007

IMATGES
Imatge de portada
Detall de tapís flamenc. Coronació d’un príncep (segles xv-xvi). Brodat. Museu d’Art
de Girona, Núm. reg. 2004.
Pàg. 6
El grup Postectura als jardins de Can Bartomeu (1950). Arxiu particular. D’esquerra a
dreta: Josep M. Subirachs, Francesc Torres Monsó, Ricard Creus, Joaquim Datsira, Jordi
Martí, Josep Martí Sabé i Esther Boix.
Pàg. 7
Santiago Mateu i Pla, La Devesa, Museu d’Art de Girona. Fons d’Art de la Diputació
de Girona.
Pàg. 21
Detall del taulell de la farmàcia de l’Antic Hospital de Santa Caterina.
Pàg. 26
Martirologi d’Usuard, s. xv. Museu d’Art de Girona, Núm. Reg. MDG 273. Fons
Bisbat de Girona.

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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