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Ds. 3 
12 h

Set capítols d’una 
ciutat

Inauguració 
de l’exposició

  pàg. 27

Calendari

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

Dv. 2 
18 h

Correlats. 
Homenatge a 
Gabriel Ferrater

Inauguració 
de l’exposició

  pàg. 26

Ds. 10
12 h

Concert de versions 
dels 80 i 90 amb The 
Best Of

Concert
Matinal de música i art

  pàg. 18

Ds. 3
11.30 h

Presentació del llibre
Cent dues artistes

Presentació
A cura d’Elina Norandi, 
amb Carme Clusellas, 
Pere Parramon i Laura 
Cornejo

  pàg. 11

Dt. 6
11.30 h

md’A en clau 
de dona

Visita guiada 
temàtica

  pàg. 17

Ds. 3
17 h

Visita guiada a 
l’exposició Set 
capítols d’una ciutat

Visita guiada
A cura de Jaume Geli

  pàg. 29

Ds. 10
12 h

Jocs malabars Inauguració 
de l’exposició

  pàg. 28
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Dg. 18
11.30 h

Visita comentada 
a l’Antic Hospital 
de Santa Caterina

Visita guiada
A cura del Servei 
Educatiu del md’A

  pàg. 24

Dc. 14
19 h

Concert de Nadal Concert
A càrrec de Patricia & 
The Swingin’ Seasons

  pàg. 30

Calendari

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

Ds. 17
11.30 h

Creació de corones 
de Nadal

Taller de Nadal
A cura del Servei 
Educatiu del md’A

  pàg. 13

Ds. 17
11.30 h

Àngels i algun 
dimoni

NOVETAT
Visita guiada temàtica
A cura de Joan Piña

  pàg. 20

Dc. 21
17 h

Visita a l’exposició
Jocs malabars

Visita guiada
A cura de Joan Vilajoana 

  pàg. 31

Dg. 11
11.30 h

Feresa de silenci. 
Les artistes
a la revista Feminal 
(1907-1917)

Visita guiada
A cura del Servei 
Educatiu del md’A

  pàg. 19
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Calendari

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

Dj. 22
11.30 h

Guarnim el bastó
per fer cagar el tió

Taller de Nadal
A cura del Servei 
Educatiu del md’A 

  pàg. 14

Dt. 3 
gener
11.30 h

Fem llum,
que arriben els Reis!

Taller de Nadal
A cura del Servei 
Educatiu del md’A 

  pàg. 16

Dj. 29
10.30 h

Escape room urbà: 
l’enigma del Museu

md’A en família
A cura del Servei 
Educatiu del md’A 

  pàg. 15

Dg. 22
11.30 h

Visita guiada a l’ex-
posició permanent

Visita guiada
A cura del Servei 
Educatiu del md’A

  pàg. 21
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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 

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.

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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Compra la teva entradaMés informació

Feresa de silenci. 
Les artistes a la revista Feminal (1907-1917)

Comissariat: Elina Norandi

La revista Feminal es va editar a Barcelona com a suplement de la publicació La Il·lustració Catalana durant 
poc més de deu anys, des de l’abril de 1907 fins al desembre de 1917. Va ser la primera revista dirigida i 
escrita majorment per dones que va veure la llum a Catalunya. Es va iniciar com una idea de l’escriptora i 
musicòloga Carme Karr (1865-1943), que va exercir com a directora de la revista durant tots els anys de 
la seva publicació. En les seves editorials s’albira el pensament ideològic de les dones que hi intervenien: 
dones burgeses conservadores i catòliques que mai perdien de vista el seu rol de mares i esposes, però 

que apostaven decididament per la intervenció de les dones en l’espai públic, així com per l’educació per a 
totes les dones i per la creativitat femenina. 

La mostra que ara es presenta vol recuperar de l’oblit i posar en valor el gran nombre de dones artistes que 
van aparèixer a la revista i que han caigut en el silenci de la història. Hi trobarem silencis trencats: els de 

les artistes avui més conegudes gràcies a la tasca d’estudi i recuperació des de la història de l’art, com ara 
Lluïsa Vidal, Laura Albéniz, Lola Anglada o Mela Muter; silencis remorosos, noms que tot just comencen a 
sortir de l’oblit, artistes de les quals comencem a conèixer la vida i algunes obres, com Elvira Malagarriga 
o Visitació Ubach, entre d’altres, i silencis íntims, aquelles artistes la memòria de les quals s’ha conservat 
gràcies a familiars i hereus. Tres d’elles —Pilar Montaner, Francisca Rius i Aurora Folquer—, gairebé inèdi-

tes, es presenten ara gràcies a la recerca i estudi que s’ha fet al voltant d’aquesta exposició.

Fins al 26 de febrer 
de 2023

Àmbit 3
Museu d’Art de Girona

Exposició
temporal

http://entrades.museuart.cat
https://museuart.cat/dones-artistes-revista-feminal/
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Fins al 29
de gener de 2023

Àmbit 2
Museu d’Art de Girona

Exposició
temporal

Compra la teva entradaMés informació

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 desapa-
rició 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.

https://euromus.cultura.gencat.cat/muslinkIII_MAG/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
https://museuart.cat/santiago-mateu-pla/
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Fins al 31 
de desembre de 2022

Exposició
virtual

Accedeix a l’exposició

http://www.bolit.cat/blog/
https://museuart.cat/calidoscopi-femeni/
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Un mes, una obra

Llegeix l’estudi

Retrat

Lola Anglada (Dolors Anglada Sarriera) 
Estudi a càrrec de Maria Garganté Llanes

1955
Llapis sobre paper
45 x 35 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 137.225
Dipòsit Generalitat de Catalunya 
Col·lecció Nacional d’Art

https://museuart.cat/retrat-de-lola-anglada/
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Presentació del llibre 
Cent dues artistes

A càrrec de l’autora Elina Norandi, amb Carme Clusellas, 
Pere Parramon i Laura Cornejo

Revisant tots els àmbits de les arts visuals —pintura, escultura, ceràmica, art tèxtil, 
fotografia, instal·lacions…—, l’assaig Cent dues artistes, de la doctora Elina Norandi, 
elabora una genealogia d’experiència creativa femenina i mostra més de cent obres 

produïdes en contextos molt diferents, però amb el vincle de coherència d’haver 
estat concebudes i realitzades per dones. Com bé s’argumenta en el pròleg, el llibre 
destaca la vida i l’obra de cent dues artistes, moltes d’elles poc o gens conegudes, 

però haurien pogut ser moltes més. En acabar la presentació, s’oferirà un vermut als 
assistents.

Activitat Dissabte
3 de desembre 

11.30 h
Àmbit 3
Museu d’Art de Girona

Activitat gratuïta.
Inscripcions al tel. 972 20 38 34.
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Creació de corones de Nadal
Taller adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys acompanyats d’una persona adulta

Vols tenir una llar ben nadalenca? Res millor que una bona corona de Nadal 
perquè els teus veïns i amics sàpiguen que t’agraden els canelons, el tió, estar 

amb la família i (sobretot!) els regals. Al Museu d’Art confeccionarem una corona 
de Nadal ben completa perquè puguis decorar la teva habitació.

md’A en família
Tallers de Nadal:
6 museus x Nadal

Dissabte 
17 de desembre 

11.30 h 
Sala-taller del Museu 
d’Art de Girona

Taller a cura de: Servei Educatiu del md’A.
Preu per infant: 3 €. Màxim un acompanyant adult per infant. Material inclòs.

Compra la teva entrada

http://entrades.museuart.cat
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Guarnim el bastó 
per fer cagar el tió

Taller adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys acompanyats d’una persona adulta

«Caga tió o et donaré un cop de bastó!»
La nit de Nadal és costum fer cagar el tió a cops de bastó mentre es canta una 
cançó tradicional. I cada família té la seva! En aquest taller us oferirem materials 
i eines per personalitzar el vostre bastó d’una manera ben artística i que el tió us 

cagui molts regals. 

md’A en família
Tallers de Nadal:
6 museus x Nadal

Dijous
22 de desembre 

11.30 h 
Sala-taller del Museu 
d’Art de Girona

Taller a cura de: Servei Educatiu del md’A.
Preu per infant: 3 €. Màxim un acompanyant adult per infant. Material inclòs.

Compra la teva entrada

http://entrades.museuart.cat
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Escape room urbà: 
l’enigma del Museu. 

Edició nadalenca
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 se-
crets 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! 

md’A en família Dijous
29 de desembre

10.30 h
Lloc de trobada: 
Font pl. de Catalunya

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 infant.

Compra la teva entrada

http://entrades.museuart.cat
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Fem llum, 
que arriben els Reis!

Taller adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys acompanyats d’una persona adulta

És tradició, la nit de Reis, que les criatures rebin els Reis Mags d’Orient 
amb fanalets, per tal de guiar-los amb la llum i obrir-los el camí. 

El Museu d’Art us convida a dissenyar el vostre propi fanalet per donar 
la benvinguda als Reis Mags d’Orient!

md’A en família
Tallers de Nadal:
6 museus x Nadal

Dimarts
3 de gener de 2023

11.30 h 
Sala-taller del Museu 
d’Art de Girona

Taller a cura de: Servei Educatiu del md’A.
Preu per infant: 3 €. Màxim un acompanyant adult per infant. Material inclòs.

Compra la teva entrada

http://entrades.museuart.cat
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md’A en clau de dona
Visita guiada temàtica

 Una visita comentada a la col·lecció permanent del Museu en clau de gènere, que 
vol posar en valor i difondre el paper de la dona al llarg del temps i com l’art n’ha 
estat un reflex. Al llarg d’aquest recorregut descobrirem les dones que, davant o 

darrere les obres, són presents al Museu i reivindicarem les seves històries.

Activitat
Visita guiada temàtica

Dimarts
6 de desembre 

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Preu: 6 €.

Compra la teva entrada

http://entrades.museuart.cat
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Entrada gratuïta al Museu de 12 a 13 h.
Activitat gratuïta. No cal reserva.

Concert de versions dels 80 i 90 
a càrrec del grup The Best Of

Deixa’t seduir per les millors versions dels clàssics dels 80 i 90 que ens proposa la ban-
da The Best Of als jardins del Museu d’Art (concert posposat el passat 24 de setembre 

en el marc de la I Jornada Art Acció!, a causa de la previsió de pluja).

Activitat
Matinal 
de música

Dissabte 
10 de desembre

12 h
Museu d’Art de Girona
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Consulta la programació

Feresa de silenci. Les artistes 
a la revista Feminal (1907-1917)

Visita guiada a l’exposició temporal a cura del Servei Educatiu del md’A 

L’exposició recupera prop d’una vintena d’artistes citades a Feminal, amb obres proce-
dents de museus nacionals i internacionals i de col·leccions privades, amb l’objectiu de 
donar a conèixer dones artistes que van treballar i/o exposar a Catalunya a principis del 

segle xx, valorar les seves obres dins el seu context, subratllar el valor de la recerca i 
obrir noves vies per continuar trencant els silencis en la història de les dones artistes.

Activitat Diumenge
11 de desembre

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Compra la teva entrada

Preu de la visita guiada: 6 € per persona. Amics del md’A: 4 €.

http://www.bolit.cat/blog/
http://entrades.museuart.cat
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Àngels 
i algun dimoni

Visita guiada temàtica a càrrec de Joan Piña,
director del museu Tresor de la Catedral de Girona

Arcàngels, querubins, serafins, àngels… Quants tipus d’éssers angelicals hi ha i com es 
representen? Descobrim-los en aquesta visita guiada als tres edificis que conformen la Gi-
rona episcopal (basílica de Sant Feliu, catedral i Palau Episcopal). Resseguint les represen-
tacions artístiques d’àngels i dimonis, amb l’objectiu de gaudir del patrimoni i descobrir-ne 
els orígens, coneixerem com es representaven i les diverses tipologies de la jerarquia dels 
éssers angelicals, a través de les obres d’art d’aquests tres grans monuments de la ciutat 

de Girona.

En el marc de:

Activitat
Visita guiada temàtica

Dissabte 
17 de desembre 

11.30 h
Plaça de Sant Feliu
(davant el cul de la Lleona)

Lloc de trobada: plaça de Sant Feliu, davant del cul de la Lleona.
Preu: 6 €.

Compra la teva entrada

NOVETAT

http://entrades.museuart.cat
http://www.gironaepiscopal.cat
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Consulta la programació

Visita guiada 
a l’exposició permanent

Visita a cura del Servei Educatiu del md’A

Vine a descobrir les obres mestres de la col·lecció permanent. Amb aquesta visita traça-
rem un recorregut per tota la història de l’art des del segle iv fins al segle xx. Admirarem 
les línies i gestos del romànic, l’esplendor del gòtic, la potència narrativa del barroc i els 
evocadors paisatges dels segles xix i xx, en aquesta visita única per les sales del md’A. 

Activitat Dijous
22 de desembre

11.30 h
Museu d’Art de Girona

Compra la teva entrada

Preu de la visita guiada: 6 € per persona. Amics del md’A: 4 €.

http://www.bolit.cat/blog/
http://entrades.museuart.cat
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www.gironaepiscopal.cat

Catedral de Girona Basílica de Sant Feliu Museu d’Art de Girona

Tres conjunts patrimonials 
amb una sola entrada

Passeja’t per més de mil 
anys d’art i història

http://www.gironaepiscopal.cat
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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)

Activitat Diumenge 
18 de desembre 

Preu: 5 €. Amics del md’A: 3 €. 

Compra la teva entrada

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).

http://entrades.museuart.cat


25

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. Cada mes es presenta 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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Correlats. Homenatge 
a Gabriel Ferrater
Foto Torroella. Presentació a càrrec d’Eugeni Prieto. 

Foto Torroella, amb motiu de l’Any Gabriel Ferrater, 
ha escollit aquest poeta per a la seva exposició 
col·lectiva de 2022.

Escrita entre els anys 1960 i 1968, la poesia de 
Ferrater va ser molt innovadora i va aportar a la 
poesia catalana una observació de l’experiència 
moral de l’ésser humà despullada de romanticismes. 
L’erotisme franc i el pas del temps són una constant, 
d’aquí que la seva obra completa s’aplegui sota el 
títol de Les dones i els dies.

Ferrater fuig sempre de la vaguetat i del sentimenta-
lisme i, per fer-ho, utilitza el recurs poètic del correlat 
objectiu, que es basa en la idea que l’art no ha de 
ser una expressió personal, sinó que ha de funcionar 
a través de símbols universals. Per això descriu unes 
situacions o uns objectes que transmeten per ells 
mateixos l’emoció o la reflexió que vol comunicar.

Els fotògrafs de Foto Torroella s’han plantejat l’exi-
gent repte d’aprofundir en els correlats de Gabriel 
Ferrater. Alguns ho han fet desvetllant amb la seva 
fotografia el significat profund del poema. D’altres, 
han agafat un dels elements objectius del correlat 
i li han donat vida pròpia o un nou significat. Uns 
tercers han construït amb la seva fotografia un nou 
correlat del tema del poema. Finalment, hi ha qui ha 
transcrit en la seva foto el sentiment que el correlat li 
ha desvetllat.

El resultat final és una sèrie d’imatges que ens 
remeten a l’univers poètic de Gabriel Ferrater. 

Exposicions Del 2 al 30 de desembre

Inauguració: 
divendres 2 de desembre

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

De dl. a dv. de 16 h a 19 h

18 h
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Set capítols d’una ciutat
Jaume Geli

Un any més, havent arribat a un acord amb el 
Gremi de Llibreters i llibreries de Girona i amb 
l’artista Jaume Geli, durant els mesos de desembre 
i de gener els Amics del Museu d’Art disposarem 
d’un espai en els aparadors d’aquests establiments, 
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. 

«La peculiaritat de mostrar obra pròpia en els apa-
radors de set llibreries m’ha fet reflexionar sobre 
allò que haig d’exposar. Poso en antecedents: cada 
projecte és per a mi un repte al qual intento res-
pondre amb una dedicació curosa i individualitzada. 
Aquesta condició em reclama la creació de material 
nou, obra viva, que neix de multitud d’estímuls 
derivats d’aquesta confrontació artista-realitat. En 
aquest cas, la llibreria, en tant que casa de l’escrip-
tura i la lectura, em convida a reflexionar.

»És potser per això que he creat una sola peça, 
distribuïda en set parts, una per a cada aparador 
de les set llibreries participants. Es tracta d’una 
obra contínua, escrita i visual al mateix temps, 
feta en el trajecte caminat entre cadascuna de les 
set llibreries; una aproximació poètica a diferents 
aspectes d’aquests trams de la ciutat de Girona, 
que he volgut consolidar en l’edició d’un llibre, com 
no podia ser d’altra manera.

»Les setmanes prèvies a la inauguració d’aquest 
projecte he recorregut aquests carrers per pren-
dre-hi notes, per descobrir-hi espais, per copsar-ne 
el batec. Més endavant, n’he escrit un relat definitiu, 
que he transportat de dues maneres a les planes 
del llibre: la pròpiament literària i la fotogràfica, 
on he copsat intervencions amb lletres i paraules 
directament sobre les parets i el terra de la ciutat.»

Exposicions Del 3 de desembre 
de 2022 al 4 
de febrer de 2023

Inauguració: 
dissabte 3 de novembre

Llibreries de Girona
De dl. a ds. en horari 
de la llibreria 

12 h

Espais: Llibreria Empúries (av. Álvarez de Castro, 6), Llibreria 22 
(carrer de les Hortes, 22), Llibreria Les Voltes (plaça del Vi, 2), 
Llibreria Les Voltes Educa (carrer dels Mercaders, 5), Llibreria 
Ulyssus (carrer de la Cort Reial, 3), Llibreria Calmot (carrer de les 
Hortes, 4) i Somia Vins i Llibres (carrer del Pou Rodó, 21).
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Jocs malabars
Joan Vilajoana

Aquest treball és un joc entre una mà i un objecte. 
Entre ells sempre hi ha contacte, es toquen en 
equilibris, alguns impossibles, altres més orgànics.

Els malabars els poso jo quan decideixo en quina 
posició de la mà ho ensenyo. Si cada obra ofereix 
quatre possibles posicions, quan ajunto dues o 
més obres es multiplica el diàleg entre elles ma-
teixes i l’espectador i observador… són malabars. 
Jocs malabars.

Exposicions Del 10 de desembre 
al 25 de gener de 2023

Inauguració: 
dissabte 10 de desembre 

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)

12 h
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Activitat Dissabte 
3 de desembre

Punt de trobada: Llibreria Empúries (av. Álvarez de Castro, 6, Girona).
Activitat gratuïta. Imprescindible reservar a: amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66.

WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i DNI).

Visita a l’exposició 
Set capítols d’una ciutat

A càrrec de l’artista Jaume Geli, que farà una visita comentada a l’exposició que 
presenta als aparadors de set llibreries de Girona

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

«L’exposició als set aparadors i la sublimació en forma de llibre no són més que 
l’expressió d’una possibilitat entre tantes, la de connectar punts distants però relacio-
nats dintre d’un mateix context, el literari, i d’un espai comú, la ciutat. Hi recullo detalls 

propers, íntims, textures i formes del meu caminar en l’anar i tornar entre llibreries.»

Espais: Llibreria Empúries (av. Álvarez de Castro, 6), Llibreria 22 (carrer de les Hortes, 22), Llibreria Les Voltes 
(plaça del Vi, 2), Llibreria Les Voltes Educa (carrer dels Mercaders, 5), Llibreria Ulyssus (carrer de la Cort Reial, 
3), Llibreria Calmot (carrer de les Hortes, 4) i Somia Vins i Llibres (carrer del Pou Rodó, 21).
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Activitat Dimecres 
14 de desembre

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

19 h (durada: 1 h)
Auditori Josep Irla (pl. Pompeu 
Fabra, 1)

Concert de Nadal
A càrrec de Patricia & The Swingin’ Seasons

Un any més, els Amics del md’A, juntament amb el Museu d’Art de Girona i els Serveis 
Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ofereixen una cita musical que s’ha 

instituït com una de les cites ineludibles del Nadal gironí. 

Una ocasió perfecta per gaudir d’una proposta musical de primer nivell i desitjar-nos unes 
bones festes.

Quan el swing ens travessa la pell, és inevitable seguir el ritme amb el cos. I amb aquesta 
música enèrgica, elegant i alliberadora, Patricia & The Swingin’ Seasons ens conviden 
a gaudir d’un concert únic per celebrar el 30è aniversari dels Amics del Museu d’Art de 

Girona i les festes de Nadal en clau de jazz, blues i molt de swing.
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Activitat Dimecres 
21 de desembre

Activitat gratuïta. Imprescindible reservar a: amicsmda@gmail.com / Tel. 972 22 47 66.
WhatsApp: 690 340 389 (indicant nom, cognom i DNI).

Visita a l’exposició 
Jocs malabars

A càrrec de l’artista Joan Vilajoana, que farà una visita comentada a l’exposició 
que presenta a l’Espai de la Llibreria 22 de Girona en relació amb els jocs malabars

17 h
Espai de la Llibreria 22 
(c. de les Hortes, 22, Girona)
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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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https://g.page/museuartgirona?share
https://g.page/museuartgirona?share
https://g.page/museuartgirona?share
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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 
Lluís Borrassà, retaule de Sant Miquel de Cruïlles (detall), 1416. Museu d’Art de 
Girona, Fons Bisbat de Girona. Núm. reg. MDG 291. 

Santiago Mateu i Pla, Els tres campanars de Girona, 1926. Museu d’Art de Girona, 
reg. 251.819.

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.

Seguiu-nos: @museuartgironawww.museuart.cat

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

