
Isidre Nonell és un dels artistes 
catalans més ben representats a la 

col·lecció del Museu Nacional, amb 
gairebé cinquanta pintures i al voltant 
de cent-cinquanta dibuixos. Amb 
motiu de la recent publicació del 
llibre Nonell. Visions des dels marges, 
organitzem aquesta jornada per tal 
de donar a conèixer les aportacions 
dels especialistes en diverses 
disciplines i acostar-nos, així, a les 
múltiples facetes d’una personalitat 
versàtil i polièdrica.

Dilluns 26 d’abril de 2021

Coordinació científica: Francesc Quílez 
i Eduard Vallès, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya

Presentació i funcionament de la jornada. Pepe Serra, 
director del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Introducció a Nonell. Francesc Fontbona, membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

De Goya a Nonell: un recorregut per la geografia de 
la misèria. Francesc Quílez, conservador en cap 
del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. 

Pausa.

Seriació, constants formals i modernitat en l’obra de 
Nonell. Glòria Escala, Dra. en Història de l’art.

Nonell en evolució: de la Colla del Safrà a Picasso. 
Eduard Vallès, conservador d’Art Modern i 
Contemporani del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Nonell, el Papitu i l’apoteosi del fotogravat. Ricard 
Mas Peinado, historiador de l’art.

Torn de preguntes.

Aspectes ocults de la pintura i el dibuix de Nonell.  
Color, reversos i “fregits”. Ruth Bagan, Núria Oriols,  
Núria Pedragosa i Carme Ramells, Àrea de 
Restauració i Conservació Preventiva del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.

Iconografies fotogràfiques a l’època d’Isidre Nonell. 
Núria F. Rius, investigadora i docent en Història i 
Teoria de la Fotografia al Departament d’Humanitats 
de la Universitat Pompeu Fabra.

Torn de preguntes.
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Nonell: visions, 
processos i context

Jornada en línia

Informació pràctica
Activitat gratuïta
Aforament limitat
Inscripcions al web del Museu

#IsidreNonell

https://www.museunacional.cat/ca/activitats/jornada-nonell-visions-processos-i-context

