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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 a l’11
de setembre de 2022

Àmbit 3
Museu d’Art de Girona

Postectura. La construcció del demà
Comissariat: Bernat Puigdollers
En el context cultural de postguerra, petites iniciatives individuals es converteixen en grans avenços col·
lectius. 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.

Més informació

Compra la teva entrada
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Exposició
temporal

Fins a l’1
de novembre de 2022

Àmbit 2
Museu d’Art de Girona

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 amb la 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.

Més informació

Compra la teva entrada
7

Exposició
virtual

Fins al 31
de desembre de 2022

Accedeix a l’exposició
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Un mes, una obra

Juny

Vista de Tossa de Mar
Lola Bech i Beltran

Estudi a càrrec de Marina Garcia
i Carbonell

C. 1950
Oli sobre tela
60 x 73 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. 131.623
Fons d’Art de la Diputació de Girona

Llegeix l’estudi
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md’A en família

Dissabte
4 de juny

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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Activitat

Dissabte
11 de juny

11.30 h
Museu d’Art de Girona

La càpsula del temps:
1.000 anys en una hora
Visita guiada

A través d’aquesta visita comentada a la col·lecció permanent traçarem un recorregut
per tota la història de l’art des del segle iv fins al segle xx. Explicarem les set obres
clau del Museu i descobrirem els contextos en què van ser creades i els secrets més
ben guardats del md’A. Admirarem les línies i gestos del romànic, l’esplendor del
gòtic, la potència narrativa del barroc i els paisatges evocadors dels segles xix i xx, en
aquesta visita única per les sales del Museu.
El Museu d’Art de Girona acull la col·lecció d’art més important de la demarcació de
Girona, un conjunt que dibuixa un itinerari per obres úniques de l’art català.

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

Diumenge
19 de juny

11.30 h
Àmbit 2
Museu d’Art de Girona

Postectura.
La construcció del demà
Visita comentada amb el comissari de l’exposició
L’historiador i crític d’art Bernat Puigdollers, comissari de l’exposició «Postectura.
La construcció del demà», ens descobrirà el grup Postectura, compost el 1950
per sis joves artistes que van contribuir a la regeneració artística del panorama
cultural de postguerra.
Bernat Puigdollers aprofundirà 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.

Consulta
Compra la
la teva
programació
entrada
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Activitat

Dimecres
29 de juny

11.15 h - 13.30 h
Museu d’Art de Girona

Art per aprendre
Jornada de presentació del nou programa educatiu del Museu d’Art de Girona.
Adreçada a la comunitat educativa
11.15 h
Recollida d’acreditacions.
11.30 h
Benvinguda institucional, a cura de Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona.
11.45 h
Càpsula d’inspiració a càrrec de Dimas Fàbregas (mestre especialista d’Educació Artística: Visual
i Plàstica i formador/assessor en aprenentatge interdisciplinari i processos de transformació educativa):
“L’art per aprendre. Les arts i els museus com aliats
davant els nous reptes de l’educació”.

12.15 h
“Què, com, amb qui i perquè” - Renovació del
programa educatiu del md’A: un procés horitzontal. A càrrec de Pep Marès (Adhoc Cultura) i
Marta Grassot (Puntdefuga), responsable del Servei
Educatiu i Activitats del md’A.
12.35 h
12:35h “Mans a l’obra! Crea el teu retaule del
sxxi”. Taller d’experimentació. A càrrec de l’equip
educador del md’A
13 h
Descoberta i experimentació dels materials,
metodologia i eines de treball, a càrrec de l’equip
educatiu del md’A.
13.30 h
Conversa i dinar als jardins del md’A.

Més informació

Inscripcions
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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

Diumenge
26 de juny

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 3 al 30 de juny

Espai de la Llibreria 22

(c. de les Hortes, 22, Girona)

De dl. a dv. de 17.30 h a 20 h
Inauguració:
divendres 3 de juny

Visita disponible en l’horari de la llibreria
(demanant la clau)

19 h

Juny
De la quietud del paisatge
Joan Colomer Camarasa
Colomer Camarasa (Girona, 1968)
presenta la mostra de pintura sota
el títol «De la quietud del paisatge»
després de gairebé vint-i-cinc anys
sense exposar a la seva ciutat. En
la mostra ofereix la seva particular
visió de la realitat, plasmant un
clima particular que recull la
pàtina del temps detingut i fixat en
l’eternitat del paisatge.
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Activitat

Dissabte
4 de juny

10 h
Museu d’Art de Girona

Festa dels Amics del md’A
10 h
Visita guiada a les obres restaurades pels Amd’A al llarg de trenta anys. A càrrec de
Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona.
11.30 h
Acte de benvinguda i reconeixement com a Amic Honorari a Jordi Dalmau Corominas.
Rebrà una peça commemorativa realitzada ex professo per l’artista Nico Nubiola.
12 h
Concert a càrrec de Dani & The Jumpers. Dani & The Jumpers és una orquestra de
jazz petita. Tres músics especialistes —Dani Alonso, guitarra i veu; Gerard Nieto, piano,
i Albert Martínez, contrabaix— faran passar una bona estona amb cançons animades i
arriscades de jazz de Nova Orleans i swing.
12.30 h
Lliurament als socis assistents d’una reproducció seriada de l’any 2022
de l’artista Teo Ortiz.
Activitat organitzada pels Amics del Museu d’Art de Girona i exclusiva per a socis i
sòcies. Cal inscripció prèvia (amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66 /
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i telèfon mòbil).
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Activitat

Divendres
10 de juny

11 h
Museu d’Art de Girona

D’on venen? Monestir de Sant
Pere de Rodes
Visites culturals
El Museu d’Art i els Amics del Museu impulsen la iniciativa «D’on venen?», amb la qual
es proposen una sèrie d’activitats que consisteixen a anar al Museu a conèixer una de
les peces de la col·lecció i, posteriorment, anar al lloc originari d’on ha sortit. En definitiva, es tracta de posar en context unes obres que veiem en la vitrina d’una sala però que
es van pensar per a un lloc determinat i per a una determinada funció, moltes vegades
litúrgica, altres decorativa, etc.
Visita guiada al Museu d’Art de Girona.
Obres provinents del monestir de Sant Pere de Rodes.
Divendres 10 de juny

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (amicsmda@gmail.com / tel. 72 22 47 66 /
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i telèfon mòbil).

20

Activitat

Dissabte
11 de juny

9h
Monestir de Sant Pere
de Rodes

D’on venen? Monestir de Sant
Pere de Rodes
Visita al monestir de Sant Pere de Rodes
9 h Sortida en bus a la plaça del Poeta Marquina (al costat del Bar Núria).
11 h Visita guiada al monestir.
13 h Dinar al restaurant del monestir de Sant Pere de Rodes.
17 h Arribada a Girona.

Preu (inclou dinar): No socis 55 €, socis 45 €.
Cal inscripció prèvia (amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66 /
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i telèfon mòbil).
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Activitat

Dimecres
15 de juny

19 h
Centre Cultural La Mercè
de Girona (Sala Pati)

Cent anys d’Ulisses
Conferència a càrrec de Rafael Masià
El 16 de juny de 1904 James Joyce va conèixer a Dublín la que seria la seva dona,
Nora Barnacle. Joyce va situar en aquella data l’acció de la seva novel·la Ulisses, que
segueix Leopold Bloom durant aquell dia a Dublín. El 16 de juny de 2004, centenari de
la data, va tenir lloc a Girona, com a Dublín i altres ciutats, el Bloomsday, per celebrar
les accions de Bloom aquell dia.
L’acte comptarà amb lectures de passatges de l’Ulisses a càrrec de Rafael Masià (en
anglès) i de l’actriu Meritxell Yanes (en català).
Ulisses es va publicar a París l’any 1922 i, seguint la tradició joyceana de Girona, aquest
any celebrarem el centenari i recordarem aquell Bloomsday.

Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a: amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66 /
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i telèfon mòbil).
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Activitat

Dissabte
18 de juny

8h
Pl. del Poeta Marquina
(Bar Núria)

Ruta de rellotges
de sol de Blanes
Visita cultural
A Catalunya tenim inventariats uns vuit mil rellotges de sol. Hem escollit fer una breu
visita a alguns rellotges de sol de Blanes per ser una localitat on s’apleguen alguns dels
exemplars més interessants tant des del punt de vista tècnic com artístic.
Entre els autors a destacar hi ha els arquitectes Francesc Folguera i Isidre Puig Boada,
el pintor Josep Obiols i el quadranter Francesc Clarà. La primera part de la visita es farà
amb autocar per la perifèria de la vila i s’acabarà amb un recorregut
a peu pel centre urbà.

8 h sortida en bus des de la plaça del Poeta Marquina.
Preu (inclou autocar, dinar i guiatge de la visita): Socis 55 € – No socis 60 €.
Cal inscripció prèvia (amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66 /
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i telèfon mòbil).
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Activitat

Dimecres
22 de juny

18 h
Cambra de Comerç
de Girona

Economia en el canvi climàtic:
full de ruta cap a la societat frugal
Conferència a càrrec de Joan Vila i Simon
El canvi climàtic és un fet. L’adaptació al nou entorn no només és qüestió de canviar les
energies fòssils per les renovables, sinó que requerirà canvis profunds en les nostres
conductes individuals i col·lectives.
Joan Vila, enginyer i empresari, ho ha explicat de forma entenedora en el llibre Economia en el canvi climàtic. Full de ruta cap a la societat frugal, i ens en parlarà en la
presentació que farà als Amics del Museu d’Art.

Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a: amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66 /
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i telèfon mòbil).
24

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
Lola Bech i Beltran, Vista de Tossa de Mar (c. 1950) (detall). Museu d’Art de Girona.
Núm. reg. 131.623, Fons d’Art de la Diputació de Girona.
Pàg. 11
Xil·lografia de la impremta Carreras, s. XVIII. Museu d’Art de Girona, Núm. reg.
134.896.
Pàg. 19
Detall d’ara portàtil procedent del Monestir de Sant Pere de Rodes, s. X. Museu d’Art de
Girona, Núm. reg. MD20.

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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