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Pinzellades literàries
CLUB DE LECTURA DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL

a
nacotivvitat

Amb la idea ben present de poder seguir generant espais que ens permetin compartir la passió per l’art que ens caracteritza, us convidem al nou Club de lectura
dels Amics. Una estona per explorar les connexions de la literatura amb les obres d’art que
trobem a les sales del Museu Nacional i que ens permetrà gaudir del que més ens agrada
d’una manera distesa, agradable i en bona companyia.

Ja fa 25 anys que els Amics impulsem una intensa programació d’activitats al voltant de
la col·lecció del museu. Fins ara, les propostes han tingut forma de passejada, visita, viatge
cultural, jornada o, fins i tot, d’activitat online, però no ens volem aturar aquí i volem seguir
explorant nous camins que ens permetin seguir gaudint d’algunes de les obres d’art més
importants del patrimoni català.
El Club de lectura serà conduït per Laia Mestre, periodista, escriptora, historiadora de l’art i
educadora del museu per Fragment, serveis culturals.

LLETRES EN TEMPS MODERNS
En aquesta primera edició ens aproparem a la col·lecció d’Art Modern amb l’objectiu d’analitzar, a
través de la literatura i l’art, un període molt important de la nostra societat, els segles xix i xx, del qual
en som hereus i hereves. A partir d’una selecció de textos, ens aproparem a l’anomenada Modernitat i
en veurem les seves fortaleses i contradiccions.

Programa
SESSIÓ 1

La classe obrera com a motor social
· Grup A: dilluns 19 d’abril (16.30 h)
· Grup B: dimarts 20 d’abril (18.30 h)
SESSIÓ 2

La burgesia: tradició i modernitat
· Grup A: dilluns 3 de maig (16.30 h)
· Grup B: dimarts 4 de maig (18.30 h)
SESSIÓ 3

L’artista modern: bohemis i flaneurs
· Grup A: dilluns 17 de maig (16.30 h)
· Grup B: dimarts 18 de maig (18.30 h)
SESSIÓ 4

La modernitat amb ulls de dona
· Grup A: dilluns 31 de maig (16.30 h)
· Grup B: dimarts 1 de juny (18.30 h)
SESSIÓ 5

Viure fora de la norma: marginació,
insurrecció i bogeria
· Grup A: dilluns 14 de juny (16.30 h)
· Grup B: dimarts 15 de juny (18.30 h)

Gaspar Homar, Berenar al camp, 1905 - 1906

Santiago Russiñol, Fulls de la vida, 1898
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Funcionament de les sessions
· Els grups seran reduïts amb la intenció que es
generi un ambient de confiança propici a
la participació i al diàleg.
· Els textos que es tractaran a cada sessió 		
s’enviaran quinze dies abans i seran seleccionats
amb l’objectiu de poder ser llegits fàcilment
(intentarem enviar-los en català i castellà 		
sempre que sigui possible).
· Cada text comptarà amb unes pautes que
conduiran el lector en la lectura i tindrà
una bibliografia complementària.
· Abans d’acabar la sessió es proposarà, per a
qui vulgui, un tancament creatiu (pot ser oral,
escrit, pensat a casa...) respecte al tema que
s’ha tractat.
El Club de lectura és una nova proposta pensada
amb la intenció que tingui un llarg recorregut.
Per això, les trobades d’aquesta primera edició
tindran un format virtual, però, de cara a futures
convocatòries, ens agradarà molt que almenys
un dels dos grups pugui reunir-se a les sales del
museu.

Joaquim Mir, La catedral dels pobres, 1898

Preu
70 € (cinc sessions)
Aquesta és una proposta exclusiva per als Amics i les places són molt limitades.
El preu del curs inclou:
· Accés a la selecció de textos que es tractaran durant les sessions.
· Pautes per a cada lectura.
· Bibliografia complementària de cada sessió.

Inscripció i pagament
1. Feu la reserva a través de la pàgina web www.amicsdelmnac.org i espereu a rebre la confirmació.
2. Modalitats de pagament:
a. Si sou Amics i tenim les vostres dades bancàries, podeu autoritzar-nos a cobrar el rebut corresponent.
b. Transferència bancària al número de compte IBAN ES05 2100 0974 8902 0007 5498 de CaixaBank,
		 indicant sempre nom, cognoms i “Pinzellades”. Us demanem que efectueu el pagament en el termini
		 d’una setmana des de la confirmació de la plaça (si no, la reserva quedarà sense efecte).
c. Efectiu o targeta al taulell del vestíbul dels Amics al Museu Nacional.
3. Les activitats d’aquest Club de lectura es realitzaran a través de la plataforma Google Meet. Uns dies
abans de la data rebreu un recordatori per correu electrònic que contindrà l’enllaç per accedir a la sessió.
4. No es reemborsaran els diners de les cancel·lacions fetes tres dies abans de l’activitat.

Més informació

Fundació Amics del MNAC · Tel. 93 622 03 81 · amics@amicsdelmnac.org

