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Fundació Palau
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La col·lecció de la Fundació Palau és un
recorregut apassionat pel segle xx: des
dels temps d'Isidre Nonell i Ismael Smith,
fins als dibuixos de Miquel Barceló per
a La Divina Comèdia de Dant. Un Torres-Garcia constructivista, Juli González,
Joan Miró, Perejaume... Sense oblidar
la setantena d’obres de Picasso fruit de
l’entusiasme del poeta Josep Palau i Fabre
per l’artista malagueny.
→ fundaciopalau.cat/

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) és un espai obert a
l’intercanvi d’idees i a l’experimentació, consolidant-se internacionalment
com un model en art contemporani
i com a centre clau en l’àmbit de la
recerca i la reflexió del fet artístic.
→ macba.cat
 Antoni Tàpies, Rinzen, 1992-1993

El Museu d’Art de Girona acull una de
les col·leccions d'art més importants
de les comarques gironines. Ofereix
un ampli recorregut per obres mestres
de de l’art català, des del romànic fins
l’actualitat, i un atractiu programa
d'activitats i exposicions temporals,
en un entorn patrimonial únic, l’antic
Palau Episcopal de la ciutat.
→ museuart.com

 Joaquim Torres-Garcia,

Museu del Disseny
de Barcelona

Cruïlles (fragment) (c. 1416)

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Museu d’Art de
Cerdanyola
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El museu conserva un patrimoni
de més de 70.000 objectes de les
col·leccions de disseny de producte,
gràfic i de moda dels segles xx i xxi,
les col·leccions històriques d’arts decoratives, arts tèxtils i arts gràfiques
i la col·lecció d’arts contemporànies
d’autor.
→ museudeldisseny.barcelona.cat

LLEIDA

El museu està situat a l’antic teatre-casino
dels estiuejants i custodia una de les joies
del modernisme català, les Dames de
Cerdanyola, declarades BCIN. Conté una
singular col·lecció d'obres modernistes,
noucentistes i art déco, tot destacant els
artistes Ismael Smith i Josep de Togores.
Incorpora elements sensorials i accessibles, i una mirada social de l'art.
→ cerdanyola.cat/mac

 Javier Mariscal, Tamboret Dúplex, 1981

Museu d’Art
Jaume Morera

 Ramon Casas, Esbós per a l’anunci de l’Anís del

 Ramon Casas, Santiago Rusiñol dalt d’un llum de

Museu de
la Garrotxa

18

Museu Frederic Marès
L’escultor Frederic Marès (1893-1991),
va reunir una extensa col·lecció
d’escultura hispànica, des de l’època
antiga fins al segle xix, en què predomina la talla policroma religiosa.
Marès també donà una part de la
seva pròpia obra escultòrica.
→ barcelona.cat/museumares

EL VENDRELL
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 Mestre de Cabestany, Relleu, segon terç

segle xii
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 Josep Tapiró, El santó darcawi

de Marràqueix, c.1895

Fundació Apel·les
Fenosa

Museu de Lleida

La col·lecció de l’artista català Apel·les
Fenosa, de l’Escola de París, es troba
instal·lada en un palau renaixentista amb
orígens gòtics a on s’exposen les obres
de la seva trajectòria així com exposicions temporals d’artistes de la seva
generació.
→ fundaciofenosa.org

Un recorregut que va des de la prehistòria fins als nostres dies, a través de
la història i l’art d’un territori que té en
Lleida la seva capital natural. El museu
aplega dos grans col·leccions centenàries: l’arqueològica, procedent de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i hereva de
l’antic Museu d’Antiguitats, i l’artística,
que havia conformat l’antic Museu
Diocesà de Lleida.
→ museudelleida.cat

 Apel·les Fenosa, Retrat de Dora Maar, 1939

 Bartomeu de Robió (atribuït), Mare de Déu

MANRESA

FIGUERES
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Museu de
l’Empordà
Des del Museu de l’Empordà, a través de
les nostres col·leccions i el compromís
amb els artistes contemporanis, teixim
lligams amb el passat per debatre sobre
el present i imaginar el futur. Som un
agent actiu per a la comarca i el país, un
nucli que acull la creativitat d’un territori
i la projecta.
→ museuemporda.org
 Salvador Dalí, Sant Narcís, 1962
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Museu de Manresa
La talla daurada i policromada expressió de l’art del barroc a Catalunya és
el fons més destacat del museu. L’art
català dels segles xvi al xviii són el seu
centre d’interès. Fundat a finals del
segle xix el museu ha aplegat una important col·lecció per explicar l’art i la
historia del seu entorn territorial.
→ museudemanresa.cat
 Joan Grau (escultor), Gabriel Adrià i Magí

Torrebruna (dauradors); Adoració dels pastors,
Manresa, entre 1642 i 1656

 Baldaquí de Ribes, Tallers de Ripoll, 1119-

1134. Provinent de la Vall de Ribes (Ripollès)

Fundat l’any 1896, és un dels museus
pioners dedicats a la recollida i conservació de l’art sacre i el patrimoni litúrgic
al nostre país. Ubicat al Palau Episcopal,
mostra el patrimoni historicoartístic del
Bisbat de Solsona des de la prehistòria
fins al segle xx. Conté col·leccions d’arqueologia, art sacre i etnografia. Destaca
per la magnífica col·lecció d’art romànic
i gòtic.
→ museusolsona.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ
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Biblioteca Museu
Víctor Balaguer
Un dels museus més antics de Catalunya, amb col·leccions d’art català
dels segles xix i xx, del romanticisme
a l’informalisme. Compta també amb
col·leccions d’etnografia (Egipte,
Orient i Amèrica) i amb un dipòsit
barroc del Museo del Prado.
→ victorbalaguer.cat
 Juan Luna, Nu femení, 1885

 Orant, final segle x – inici segle xi, Procedent de
Sant Quirze de Pedret (Cercs, el Berguedà)

REUS
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Museu de Reus

TARRAGONA
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El Museu de Reus aplega un importantíssim fons artístic que té com a referent
geogràfic la ciutat de Reus i la seva comarca natural amb peces datades des
del segle xiv fins a l’actualitat d’artistes
com Marià Fortuny, Baldomer Galofre i
Josep Tapiró.
→ museudereus.cat

Museu d’Art Modern
de Tarragona
El Museu d'Art Modern de la Diputació
de Tarragona promou el coneixement
de l’art modern i contemporani de les
comarques tarragonines. El seu fons
inclou obres de diferents disciplines
artístiques dels segles xix al xxi entre les
quals destaca el llegat de l’escultor Julio
Antonio o el Tapís de Tarragona de Joan
Miró i Josep Royo.
→ diputaciodetarragona.cat/mamt

 Joan Rebull, La Gitaneta, 1933

amb el Nen, tercer quart del segle xiv. Monestir
de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

Museu Nacional
d’Art de Catalunya
Exhibeix la millor col·lecció de pintura mural romànica del món, una gran
col·lecció d’art gòtic, és el centre de
referència del Modernisme i acull una
selecció dels grans pintors europeus
del Renaixement i el Barroc. Així com
una gran col·lecció de fotografia, els
gabinets de Dibuix i Numismàtica,
i l’art de post-guerra i de segones
avantguardes.
→ museunacional.cat
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Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona

Museu Episcopal
de Vic
Exhibeix una magnífica col·lecció d’art
medieval amb obres mestres de pintura
i escultura del romànic i del gòtic. Les
col·leccions d’orfebreria, teixit, forja,
vidre i ceràmica ofereixen un complet
recorregut per la història de les arts
de l’objecte a Catalunya. Aquest fons
excepcional es presenta en un edifici
contemporani al costat de la Catedral.
→ museuepiscopalvic.com

SOLSONA

Dama de la tulipa, ca 1910
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VIC
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ferro forjat, 1894

 Aleardo Villa, Amor, 1901

 Leandre Cristòfol, Monument, 1935

 Ludwig Dietrich von Bëarn,

El Cau Ferrat, casa de l’artista Santiago
Rusiñol va ser un escenari important
de creació i difusió de les arts durant el
Modernisme. Acull obres d’El Greco,
Rusiñol, Ramon Casas, o Pablo Picasso,
entre d’altres i unes col·leccions úniques
d’objectes antics. El Museu de Maricel
presenta un recorregut artístic des del
Romànic fins al segle xx.
→ museusdesitges.cat

El Museu de la Garrotxa mostra l’evolució històrica artística de la comarca
entre finals del segle xviii i mitjan segle
xx, amb pintures de paisatge de l’Escola d’Olot, com Joaquim Vayreda, La
càrrega de Ramon Casas, escultures
de Josep Clarà o Miquel Blay, entre
d’altres, i els cartells modernistes Cigarrillos París.
→ museus.olot.cat

Referència de l’art modern i contemporani de la ciutat de Lleida, la col·lecció d’aquest museu fa una repassada
per la història de l’art a Lleida al llarg
del segle xx amb obres de diferents
arts com pintura, escultura, arquitectura.
→ mmorera.paeria.es

Museus de Sitges

Exhibeix pintura i escultura catalana del
s. xix i fins els anys 70 del s. xx, fruit de
la donació del pintor i col·leccionista
molletà Joan Abelló. La Casa del Pintor
mostra l’enorme col·lecció d’art, mobiliari, vidre, pintura, porcellana... que
Abelló va atresorar al llarg dels anys. Hi
tenen un paper destacat el Modernisme
i Dau al Set.
→ museuabello.cat

OLOT
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10

Museu Abelló

SITGES
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Mono, 1898

 Lluís Borrassà, Retaule de Sant Miquel de

Composició constructivista, 1931
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Museu d’Art
de Girona

MOLLET DEL VALLÈS
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 Julio Antonio, Maqueta del Monument als Herois

de 1811, 1916

SABADELL
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Museu d’Art
de Sabadell
La col·lecció del Museu és representativa de l’art sabadellenc des de finals del
segle xix fins el present i permet seguir
les tendències i trajectòries artístiques
més rellevants desenvolupades a la
ciutat, en el marc del context nacional
i internacional. S’ubica a l’antiga casa
fàbrica Turull, edifici singular fruit de la
història de la indústria tèxtil de la ciutat.
→ museus.sabadell.cat/museu-art
 Feliu Elias Bracons, Apa, Retrat de Lluís Elias

Bracons, c. 1907
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Museu de Valls
El Museu de Valls conté una col·lecció
d'art català dels últims 150 anys, amb
una bona mostra d'obres des del Realisme, de finals del segle xix, fins a l’Abstracció, i en una diversitat de tècniques,
des de la pintura fins a la fotografia. Així
mateix disposa d'un fons interessant
d'escultura barroca del segle xviii.
→ valls.cat/la-ciutat/museu-de-valls
 Jaume Mercadé, Turons del Bosc de Valls, 1961

Vint-i-dos museus
d’art de Catalunya
al teu abast.
Descobreix-los,
t’enamoraran!
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Museu d’Art Jaume Morera
Museu de Lleida
MANRESA

La Xarxa de Museus d’Art actualment
reuneix 22 institucions del país i
desenvolupa projectes i activitats conjuntes
per aconseguir una major projecció
científica i social dels museus d’art catalans
i de les col·leccions que custodien.
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Visita’ns a: xarxa.museunacional.cat
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LLEIDA

El Departament de Cultura de la Generalitat
impulsa aquesta xarxa que, encapçalada pel
Museu Nacional articula els principals
museus d’art en una estratègia comuna de
col·laboració per la posada en valor i la
difusió del patrimoni artístic català.

OLOT

SOLSONA

EL VENDRELL
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Museu Episcopal de Vic
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Biblioteca Museu Víctor Balaguer

VILANOVA I LA GELTRÚ

Passeja per més de 1.000 anys d’art, descobreix obres úniques, gaudeix del
plaer de la bellesa, endinsa’t en històries sublims, viu l’emoció de la mirada.
Tens vint-i-dos museus per conèixer que no et deixaran indiferent.
Visita’ls, ho recordaràs!

