
E n el marc del programa   
Art, conflicte i memòria, i en 

concret, de l’exposició El Museu en 
perill! Salvaguarda i endreça de l’art 
català durant la Guerra Civil, el Museu 
organitza una jornada centrada en la 
protecció i el salvament del patrimoni 
cultural durant els anys 1936-1939.  
Hi participen reconeguts especialistes 
i investigadors que analitzaran les 
polítiques de salvaguarda dutes a terme 
per les institucions durant la Guerra Civil.

Dijous 14 d’octubre de 2021

En línia

Coordinació científica: Dr. Joaquim Nadal 
i Farreras, director de l’Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural

Organitza

L’art en perill. 
Patrimoni 
i salvaguarda 
en la Guerra Civil 
espanyola.

Jornada

Activitat gratuïta amb inscripció obligatòria.

#MuseuEnPerill

Benvinguda de Pepe Serra, director del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

El patrimoni en temps de guerra. Itinerància i diàspora. 
Introducció del Dr. Joaquim Nadal, director de l’Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico franquista 
y su política de entrega de obras en la posguerra, a 
càrrec del Dr. Arturo Colorado, catedràtic emèrit d’Art, 
Patrimoni i Comunicació a la Facultat de Ciències de la 
Informació de la Universidad Complutense de Madrid.

Els estudis sobre la protecció del patrimoni històric i 
arqueològic durant la Guerra Civil. Un balanç de recerca 
(2011-2021), a càrrec del Dr. Francisco Gracia, 
catedràtic de Prehistòria a la Universitat de Barcelona i 
de la Dra. Glòria Munilla, professora d’Estudis d’Arts i 
Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Políticas para la salvaguarda del patrimonio en la España en 
guerra (1936-1939), a càrrec de Dra. Rebeca Saavedra, 
professora d’Història Contemporània de la Universidad   
de Cantabria.

Tancament a càrrec del Dr. Joaquim Nadal i torn 
de preguntes. 

10-10.05 h.

10.05-10.20 h.

10.20-10.45 h.

10.45-11.10 h.

11.10-11.35 h.

11.35-12.00 h.

Col·laboren 

Entrada de les obres d’art decomissades per a ser salvaguardades al Museu d’Art de Catalunya. 
Palau Nacional, Barcelona, juliol 1936. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Fotografia: Joan Vidal Ventosa

https://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=MUSEU&property=CICLES&lang=1&codiActiv=530#close



