
Activitats amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones 

 
 
Museu Frederic Marès 
 
Taula rodona al voltant de l'escultora Luisa Granero (Barcelona, 1924-2012) 
 
Estudi-biblioteca de Frederic Marès 
Dijous 17 de març, a les 18 h 
 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 març) diverses persones de 
l'entorn familiar i artístic de Luisa Granero i una especialista en escultura 
aportaran el seu testimoni i valoraran la seva trajectòria com a artista i docent de 
les arts. 
 
Activitat presencial gratuïta amb aforament limitat.  
Inscripcions a bcn.cat/cultura/reserves_MFM 
 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 
Delphine et Carole (2019). Callisto McNulty 
Dimecres, 9 de març, a les 19 h 
 
Projectem aquest llargmetratge de Callisto McNulty sobre les accions que van 
portar a terme plegades l’actriu Delphine Seyrig i la videoartista Carole 
Roussopoulos.  A través de la càmera, es van implicar en la lluita feminista dels 
anys 70 amb insolència, intransigència i molt d’humor. Aquesta pel·lícula escriu 
un capítol en la història del feminisme i rastreja els inicis d’una pràctica política 
artística que es va servir de l’audàcia, l’humor i la subversió per unir l’acció 
col·lectiva, la intervenció dels mitjans i la documentació d’arxiu. 
 
Entrada lliure. Aforament limitat. Es recomana inscripció prèvia al web del museu. 
 
Montserrat Negre: pionera en la restauració de paper  
Dijous, 17 de març, a les 17.30 h 
 
M. Carme Sistach, química especialista en anàlisi i conservació del patrimoni 
documental, impartirà una conferència per vindicar la figura de Montserrat 
Negre (1925-2021), una professional que va dedicar la seva vida al món de 
la conservació-restauració de documents i obres sobre paper i pergamí, 
treballant a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a la Casa de l’Ardiaca. Va 
destacar per la seva singularitat en la manera d’exercir la professió i per ser 
pionera en la incorporació de noves tècniques de restauració en el nostre país. 
Va donar el seu fons documental a l’Arxiu del Museu Nacional. 
 
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Inscripció obligatòria a la web del museu. 

http://www.bcn.cat/cultura/reserves_MFM


 
Museu d’Art de Sabadell 
 
ARTISTA I DONA 
La col·lecció en clau de dona 
Rosa Nin Pairó (Sabadell, 1933-2021). Tota una vida dedicada a l’art 
El soroll dels telers. Batxillerat Artístic de l’ Institut Vallès de Sabadell 
 
Exposició temporal. Inauguració. Dimarts, 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona, a les 19h. 
  
   
El proper dia 8 de març, Dia Internacional de les dones, a les 7 de la tarda, al 
Museu d’Art de Sabadell s’inaugurarà l’exposició “Artista i Dona”. 

El Museu d’Art de Sabadell se suma al projecte endegat per la Xarxa de Museus 
d’Art de Catalunya, que ha iniciat un treball per donar major visibilitat i presència 
a les dones en els seus museus, en el marc d’un projecte més global que pretén 
oferir lectures i discursos de les col·leccions també en perspectiva de gènere i 
de diversitat sexe afectiva i LGTBI. 

L’objectiu final és fer aflorar les dones, des de les muses inspiradores a les 
promotores o mecenes i, ben especialment les artistes, impulsant canvis en els 
discursos per incorporar-les als relats dels diferents centres museístics. 
D’entrada, s’està elaborant una llista completa del nombre d’obres i noms de 
dones artistes presents en les col·leccions dels museus de la Xarxa amb 
l’objectiu de publicar-lo i difondre’l. 

El Museu d’Art de Sabadell participa en aquest nou mapa artístic català, posant 
nom i mostrant alguns dels treballs de més de seixanta dones artistes presents 
a la seva col·lecció. La major part d’aquestes artistes són dones contemporànies, 
de la nostra ciutat o que hi han tingut presència en algun moment, però també hi 
trobarem noms anteriors als anys setanta del segle passat, i fins i tot alguna del 
segle XIX, autèntiques pioneres en aquest llarg camí cap la igualtat.  

Aquesta exposició és un primer pas, absolutament necessari, per anar integrant 
les artistes dones del nostre abast territorial en el macrorelat que forma la història 
de l’art, tot analitzant la seva activitat artística de manera crítica en el marc 
temporal i històric què sigui necessari 
Es dedica un espai especial a la pintora Rosa Nin Pairó (Sabadell, 1933 - 2021), 
en forma d’homenatge degut a la seva recent desaparició. 
 
L’exposició està acompanyada per l’obra El soroll dels telers, feta expressament 
pels alumnes del segon curs de Batxillerat Artístic de l'Institut Vallès de Sabadell 
inspirada en les veus de dones del tèxtil de la nostra ciutat. 
 
Més informació a: http://museus.sabadell.cat 
 
 

http://museus.sabadell.cat/?fbclid=IwAR3n8EZq2p_5Ju7kTyYmr6ezihmHpwbDkU8Ww5sHKKJhys3sA1e36nz70Hs


Museu d’Art de Girona 
 
Presentació de l’audioguia temàtica md’A en clau de dona i visita guiada a 
l'exposició permanent dels segles XIX i XX conduïda per la crítica d'art Elina 
Norandi 
 
Dissabte 12 de març a les 11.00 h 
 
El Museu d’Art de Girona presenta l’audioguia temàtica en clau de gènere de la 
col·lecció permanent del museu, 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 
repassarem la presència femenina a les obres de l’exposició permanent. La guia 
s’ha elaborat a partir d’estudis i comentaris elaborat per tres especialistes en 
recerca sobre les dones en àmbits i sobretot en períodes diferents de l’art i la 
història.     
 
L’itinerari comença a les sales del Romànic i el Gòtic. Els comentaris que 
escoltareu en aquestes seccions estan basats en la recerca de Teresa Vinyoles, 
historiadora medievalista, professora de la Universitat de Barcelona, 
cofundadora del Centre de Recerca de Dones Duoda i directora científica del 
Diccionari Biogràfic de Dones. 
 
El segon tram de l’itinerari cobreix el Renaixement i el Barroc. La nostra guia per 
a aquests períodes ha estat Sílvia Canalda, historiadora de l’art especialitzada 
en l’estudi de la imatge religiosa en època moderna i professora de la Universitat 
de Barcelona. 
 
El tercer tram de l’itinerari, en què saltem al segle 19 i arribem fins als primers 
anys del segle 20, parteix dels comentaris d’Elina Norandi, historiadora de l’art 
especialitzada en perspectiva de gènere i professora de l’Escola Superior d’Art i 
Disseny Llotja de Barcelona. El Museu d’Art de Girona ha acollit diverses 
exposicions comissariades per Elina Norandi.  
 
Dissabte 12 de març, en el marc del Dia Internacional de les Dones, podrem 
gaudir d’una visita guiada en clau de gènere a les obres dels segles XIX i XX de 
la mà d’Elina Norandi. 
 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. Es recomana fer reserva prèvia 
 
 
MEV, Museu d’Art Medieval 
 
L’art medieval des de la perspectiva de gènere 
Dissabte, 19 de març, a les 11h 
 
On són, les dones? El MEV enceta un projecte amb els col·lectius de dones,  
creant espais de diàleg i tallers d’experimentació artística, per  abordar la 
col·lecció d’art medieval des de la mirada de les dones. Revisarem la manera 
com s’han construït, a través de les imatges i la historiografia, els diferents 



models de la subjectivitat femenina que dominen el nostre imaginari col·lectiu; 
fent dialogar la col·lecció amb els reptes que ens planteja la contemporaneïtat.  

Activitat presencial gratuïta. 
 
Museu de Manresa 
 
Becoming. Devenir. Esdevenir d'Eugènia Balcells 
Dissabte12 de març, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenge 13 de març, de 10 a 14 h 
 
L’obra Esdevenir gira a l’entorn de l’origen de l’arquetip femení. La dona hi reneix 
constantment, evoluciona enfrontant-se a les onades del mar, a la terra, a l’aire i 
a la llum que travessen l’univers en totes direccions creant sempre espais nous… 
es rendeix als elements i en reneix. Creada l’any 2007, Esdevenir és una obra 
que interpel·la la Venus de Botticelli, arquetip femení que sorgeix del mar i de la 
terra completament acabat, immòbil i fix. La deessa mostra aquesta solidesa 
immutable que la manté com a imatge de referència a través dels segles. 
 
Vídeo. Activitat gratuïta. 
 
 
Museu d’Art de Cerdanyola 
 
Visita al taller d’Elisa Arimany, escultora i ceramista 
 
Diumenge 20 de març. Dos torns / 11 i 12 h  
 
Elisa Arimany, escultora i ceramista, va aconseguir fer-se un lloc en un àmbit, el 
de l’escultura, (gairebé) del tot masculí. Amb la seva obra abstracta, geomètrica 
i matèrica obté una projecció internacional des de la fàbrica Rosa Gres, a 
Cerdanyola. Ara, quan ella ja està perdent aquests records, la podrem recordar 
i re-descobrir gràcies a la seva família, que ens obre les portes del seu taller.  
 
Lloc de trobada: Catalonia Ceràmica, Ctra. de Sant Cugat, Km 3,3  
Aforament molt limitat, amb inscripció prèvia al  Museu d’Art de Cerdanyola o 
trucant al 93 591 41 30  
 
Activitat gratuïta. 
 
Museu del Disseny de Barcelona  
 
Inma Bermúdez, dissenyadora industrial  
Dissabte 19 de març a les 17h  
 
En el marc del cicle de contacontes “Petites  històries, grans dones”, en què 
participen 10 museus de Barcelona i de l’àrea metropolitana, hem convidat la 
dissenyadora Inma Bermúdez.  Nascuda a Múrcia l'any 1977, Bermúdez és 
dissenyadora industrial i  va començar la seva carrera professional treballant per 



a estudis de disseny alemanys com IDEA, BUSSE DESIGN i PRODESIGN.  Ha 
col·laborat amb Manufactura Espanyola de Porcellana Lladró i des del 2007 
col·labora habitualment amb la marca sueca IKEA (va ser la primera espanyola 
en col·laborar amb la marca sueca), així com amb empreses d’arreu del món. La 
seva feina es centra principalment en el mobiliari, la il·luminació i els 
complements.  
 
Activitat gratuïta. 
 
Museus de Sitges  
 
Selecció de música ambiental amb la compositora Matilda Escalas 
Dimarts 8 de març de 10 h a 19 h 
 
Amb la entrada al Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel es podrà escoltar 
algunes de les composicions de Matilda Escalas (Palma, 1870 - 2 de 
febrer de 1936) va ser una compositora, intèrpret i pedagoga mallorquina 
 
Visita guiada: "Una mirada feminista al Cau Ferrat" 
Diumenge, 13 de març a les 11 h castellà i a les 12 h català 
 
L’itinerari amb perspectiva de gènere reflexiona sobre l’escassedat d’obra de 
dones artistes que hi ha al fons de Santiago Rusiñol i, sobretot, analitza la 
representació de les dones que són exhibides en les obres artístiques 
(idealitzades, mares, esposes o amants d’artistes consolidats). Aquesta revisió 
necessària del discurs institucional ofereix una nova lectura i una nova valoració 
tant de les peces seleccionades com del context expositiu del Cau Ferrat i les 
obres que expliquen la mirada de l’artista modernista, de la seva classe social (la 
burgesia) i del moviment del Modernisme i de l’art català. 
 
Activitat gratuïta. Prèvia reserva a la web www.museusdesitges.cat 
 
Museu de l’Empordà 
 
Projecció El retorn: la vida després de l’ISIS 
Dimecres, 9 de març, a les 8.30 de la tarda 
 
Una pel·lícula documental anglesa-catalana de 2021, dirigida per Alba Sotorra i 
coproduïda juntament amb Carles Torras i Vesna Cudic. L’obra segueix el 
recorregut de dues dones que, després d’abandonar Estat Islàmic, intenten 
tornar als seus països d’origen. 
 
Activitat gratuïta. 
 
Una història de l'art feminista 
Dimarts, 8 de març, a les 7 de la tarda 
 
Aquest curs, a càrrec de la professora de la Universitat de Girona Lluïsa Faxedas 
Brujats, revisarà la història de l’art feminista, des dels seus inicis a cavall de les 
dècades dels 60 i els 70 fins a l’actualitat, fent especial atenció a la diversitat de 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/1860
https://ca.wikipedia.org/wiki/2_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/2_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1936
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mallorca
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?REF=9XMbVLGR0jarnFJkxvY6o_gpiT2nAreOLmFXw7vMVb9vitaP4P3ZCAFodHRwOi8vd3d3Lm11c2V1c2Rlc2l0Z2VzLmNhdA..


materials i tècniques emprats per les artistes, així com a les seves 
manifestacions arreu del món. 
 
La primera sessió, d'un total de quatre, se celebrarà el dia 8 de març amb motiu 
del Dia de la Dona i tractarà "La revolució feminista en la societat i en l’art" 
 
Activitat gratuïta. 
 
Museu Joan Abelló de Mollet del Vallès 
 
Càpsula : Les artistes a la Col·lecció Abelló. 
Núria Picas a càrrec de Bernat Puigdollers 
 
Dimarts 8 de març 
Canal Youtube del Museu Abelló 
 
Dins el cicle Les artistes a la Col·lecció Abelló: Núria Picas a càrrec de Bernat 
Puigdollers.  
 
Gimcana familiar ‘On son les dones al Museu Abelló?  
 
Cap de setmana 5, 6 i 7 de març / 12, 13 i 14 de març 
Horari: dv. de 16 a 19 h / ds. D’11 a 14 h i de 16 a 19 h / dg. d’11 a 14 h 
 
Activitat gratuïta. Informació : Tel. 93 544 50 99 / museuabello@molletvalles.cat 

Fundació Palau 
 
Amb noms de dona, de Josep Palau i Fabre.  
Dijous, 10 de març, a les 7 de la tarda 
 
Dins del cicle Els Dijous a la Palau, lectura comentada d’aquest recull de contes 
amb que Josep Palau i Fabre ens ofereix una visió polièdrica de les dones. Una 
visió carnal, sensual i també del seu paper dins la societat. Com diu en un dels 
contes la seva passió per les dones «no es tracta de xafarderia ni de curiositat 
malsana, sinó de l’afany per conèixer millor aquesta antagonista estimada, 
familiar i estranya a la vegada, que és la dona.» Projectarem les imatges de la 
nostra col·lecció on les dones en siguin les protagonistes, amb obres de Lluís 
Labarta, Joan Palet, Manuel Humbert, Ismael Smith o Picasso que relacionarem 
amb cadascuna de les protagonistes dels contes. 
 
Activitat gratuïta 
 
Museu de Granollers (museu col·laborador de la XMAC) 
 
Susy Gómez. Una artista del fons d'art del Museu de Granollers 
Dijous, 10 de març, a les 7 de la tarda 
 

mailto:museuabello@molletvalles.cat


Hem convidat la Susy Gómez perquè ens parli de les peces que tenim al museu 
i que actualment formen part de l'exposició permanent Afinitats. Sobre les 
col·leccions del Museu de Granollers. Són 4 dibuixos que varen passar a 
pertànyer al fons d'art durant el període 2002-2007 del projecte d'adquisicions 
d'art contemporani d'en Manel Clot. També ens parlarà de la seva trajectòria 
artística que l'ha dut a les propostes artístiques actuals. 
 
La Susy Gómez estarà acompanyada per en Frederic Montornés, crític d'art i un 
gran amic i gran coneixedor de la seva obra. 
 
Activitat gratuïta. 
 


