Museu de Granollers
C. Anselm Clavé, 40-42
08401 Granollers
938 42 68 40
museu@granollers.cat

OCTUBRE
Dijous 1
19.30 h
Conferència:
El luxe i el vestit
al retaule de sant
Esteve de Granollers

NOVEMBRE
Diumenge 8
12 h
Visita comentada
a l’exposició

OCTUBRE
Dissabte 3
18 h
Taller:
Pintem amb
pigments

NOVEMBRE
Dijous 19
19.30 h
Conferència:
La Llegenda Àuria
de sant Esteve

OCTUBRE
Diumenge 4
12 h
Visita comentada
a l’exposició

DESEMBRE
Dimecres 23
18.30 h
Teatre:
Històries d’àngels
i dimonis

FEBRER 2021
Diumenge 7
12 h
Visita comentada
a l’exposició

www.museugranollers.cat

MARÇ 2021
Diumenge 7
12 h

FEBRER 2021
Dijous 11
19.30 h
Conferència:
Parada i fonda.
La vida quotidiana
al s. XV

Visita comentada
a l’exposició

facebook.com/museudegranollers
twitter.com/MuseuG
Instagram #museudegranollers

Disseny: Miquel Llach 2020

Amblacol·laboracióde:

OCTUBRE
Dijous 22
19.30 h
Conferència:
El retaule
de Granollers:
un exemple
del darrer gòtic

NOVEMBRE
Dissabte 7
18.30 h
Taller:
Aprèn a pintar
un retaule

GENER 2021
Dijous 14
19.30 h
Conferència:
Granollers al segle
XVI. El segle d’or

FEBRER 2021
Dijous 4, 11, 18 i 25
de 17.30 a 20.30 h
Taller d’escriptura
gòtica

GENER 2021
Dissabte 23
18 h
Taller:
Dibuixa i compon
el retaule de la teva
vida

MARÇ 2021
Dissabte 6
18 h
Música:
Beatus Vir

FEBRER 2021
Dissabte 27
18.30 h
Teatre:
Històries d’àngels
i dimonis

MARÇ 2021
Dijous 11
19.30 h
Conferència:
Les dones del gòtic

Octubre 2020 / abril 2021

Activitats
a l'entorn
de l’exposicio

El Museu de Granollers us
presenta un seguit d’activitats
a l’entorn de l’exposició
“Retorn a Granollers del retaule
gòtic de sant Esteve”, que es podrà
veure fins l’abril del 2021.
Us proposem visites guiades,
tallers familiars per a adults,
espectacles i conferències per
endinsar-nos en el coneixement
de la ciutat de Granollers del segle
XV i en el retaule de sant Esteve.

Dijous 1 d’octubre a les 19.30 h

Dijous 22 d’octubre a les 19.30 h

Dijous 19 de novembre a les 19.30 h

Diumenge 7 de febrer a les 12 h

Dissabte 27 de febrer a les 18.30 h

El luxe i el vestit al retaule de sant Esteve
de Granollers

El retaule de Granollers: un exemple
del darrer gòtic

La Llegenda Àuria de sant Esteve

Visita comentada a l’exposició

Històries d’àngels i dimonis

EL retaule de sant Esteve de Granollers,
tant en les taules pintades pels Vergós, com
en les del guardapols, obra de Joan Gascó,
posa de manifest una expressió molt completa
del luxe en el vestit de la fi del segle XV.

Farem una mirada a les formes del 1500 a través
de les taules de l’antic retaule granollerí,
on trobem diferents manifestacions
estilístiques, la majoria vinculades amb
la tradició gòtica i també algunes que ja albiren
les formes del Renaixement.

La Llegenda Àuria de Iacopo da Vararazze
és una popular col·lecció d’hagiografies, vides
dels sants, que van ser de gran difusió al final
de l’edat mitjana. Va esdevenir, amb la Bíblia,
l’obra més llegida i va difondre la llegenda
de sant Jordi arreu d’Europa. Però què ens
explica de sant Esteve?

A càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri,
historiadora de l’art, curadora assistent
i documentalista de l’exposició.

Històries per obrir bé els ulls i quedar
bocabadats. En el retaule de sant Esteve, què
hi fan els dimonis fugint esperitats?

Amb intèrpret de signes en llengua catalana.

Adreçat a públic familiar.

A càrrec de Joan Yeguas i Gassó, conservador
d’art del Renaixement i Barroc del Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

A càrrec de Cinta Cantarell, historiadora
de l’art, curadora assistent i documentalista
de l’exposició.

Dissabte 7 de novembre a les 18.30 h

Dimecres 23 de desembre a les 18.30 h

Aprèn a pintar un retaule

Històries d’àngels i dimonis

La tècnica de tremp i daurat amb pa d’or sobre
fusta era la que van utilitzar els pintors Vergós i
Joan Gascó per pintar el retaule de sant Esteve.
Aprendrem a fer servir aquesta tècnica
i ens endurem una petita taula a casa.

Històries per obrir bé els ulls i quedar
bocabadats. En el retaule de sant Esteve, què hi
fan els dimonis fugint esperitats?

A càrrec de Rosa M. Martín i Ros, historiadora
dels tèxtils i la indumentària.

Dissabte 3 d’octubre a les 18 h
Pintem amb pigments
Com pintaven a l’època gòtica? Descobrirem
i aprendrem el procés de fabricació i l’ús
dels colors en aquesta època.
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
i adults.
A càrrec de CERUSA, conservació i restauració
de patrimoni.

Diumenge 4 d’octubre a les 12 h
Visita comentada a l’exposició
A càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri,
historiadora de l’art, curadora assistent
i documentalista de l’exposició.

Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
i adults.
A càrrec de Núria Ametlla, restauradora
i propietària de Blau Llimona, taller
de restauració de Granollers.

Diumenge 8 de novembre a les 12 h
Visita comentada a l’exposició

Cal inscripció prèvia
a totes les activitats
Traducció en la llengua
de signes catalana

A càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri,
historiadora de l’art, curadora assistent
i documentalista de l’exposició.

Adreçat a públic familiar.
A càrrec d’Arsènic, escola de teatre.

Dijous 14 de gener a les 19.30 h
Granollers al segle XVI. El segle d’or
A finals del segle XV ja s’havia encarregat un
magnífic retaule per a la gran església gòtica que
s’acabaria de construir a les primeres dècades
del XVI; a mitjan segle s’embellia l’urbanisme,
es construïen grans casals i s’edificava la
Porxada. Què passava en aquella vila?
A càrrec de Jaume Dantí, catedràtic d’Història
Moderna de la Universitat de Barcelona.

Dissabte 23 de gener a les 18 h
Dibuixa i compon el retaule de la teva vida

Taller

A partir de fotografies compondrem el nostre
retaule particular combinant dibuix i collage.
Cal portar fotografies personals.

Visita

Per a famílies amb infants a partir de 6 anys i
adults.

Conferència

A càrrec d’Elena Frauca del Talleret de l’Elena.

Teatre/Música

A càrrec d’ Arsènic, escola de teatre.

Dijous 4, 11, 18 i 25 de febrer de 17.30 a 20.30 h
Taller d’escriptura gòtica

Dissabte 6 de març a les 18 h

La cal·ligrafia gòtica és un tipus de lletra
que va ser usada a l’Europa Occidental,
aproximadament des de 1150 al 1500.
Al filacteri dels profetes en podeu veure un
exemple. En el taller, aprendrem l’escriptura
gòtica amb tinta, paper i ploma, basada
en els estils emprats al retaule de sant Esteve.

Beatus Vir

Adreçat a principiants i alumnes iniciats.
A càrrec de Keith Adams, professor de
cal·ligrafia a Eina (UAB) des de 1985 i copista
de l’únic manuscrit exposat a la Fira del Llibre
en català, Frankfurt 2005: el Corol·lari català,
de Valentí Gómez i Miquel de Palol.

Música vocal i instrumental dels segles XIV,
XV i XVI.
A càrrec dels alumnes del Conservatori/
Escola Municipal de Música Josep Maria
Ruera de Granollers.

Diumenge 7 de març a les 12 h
Visita comentada a l’exposició
A càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri,
historiadora de l’art, curadora assistent
i documentalista de l’exposició.

Places limitades.
Cost: 65 €

Dijous 11 de març a les 19.30 h
Les dones del gòtic

Dijous 11 de febrer a les 19.30 h
Parada i fonda. La vida quotidiana al s. XV
Cada dijous Granollers viu un ritual que es
repeteix des de temps immemorials. És el
mercat ambulant, del qual tenim constància
escrita ja des de l’any 1040. Però com va incidir
en la vila el mercat? Com era la vida quotidiana
en aquells moments?
A càrrec de Teresa Vinyoles, historiadora
medievalista, escriptora, cofundadora i antiga
membre del Centre de Recerca de Dones Duoda
de la UB.

A l’època gòtica, les dones també
treballaven als tallers amb la resta de
la família, però els gremis només les
acceptaven com a vídues o quan el marit
era absent. Què en sabem de la feina de les
dones en aquesta època?
A càrrec d’Anna Gironella i Delgà,
historiadora, arxivera a l’Arxiu Municipal
de Girona.

