
Ara portàtil de Sant Pere de Rodes. Sala 1. És un objecte 
excepcional, dels pocs que s’han conservat d’aquestes carac-
terístiques a Europa. Pre-romànic, datat prop del segle X. Fet 
de plata repussada i daurada, que recobreix el reconditori de 
relíquies. Servia a l’abat del monestir per celebrar missa quan 
es desplaçava. L’ornamentació, les figures antropomorfes, la 
llegenda llatina i el nom dels donants desconeguts que conté 
són singulars.

Biga de Cruïlles. Sala 3. Obra romànica dels segles XII-XIII, 
de fusta policromada. Segurament va ser la biga principal d’un 
baldaquí o cimbori. La iconografia davantera representa una 
processó claustral de la comunitat benedictina, pintada amb el 
detall i la precisió d’una miniatura. Hi veiem tots els personatges 
amb expressions pròpies del seu ministeri; surten d’un temple 
romànic llombard, amb una creu damunt de la portalada. Tant la 
decoració com la figuració són molt interessants.

Pintura mural de Pedrinyà. Sala 4. Romànica, del comença-
ment del segle XII. Arrancada de l’àbsida de l’església de Pe-
drinyà. Dins la mandorla, a la part superior, s’hi representa el 
pantocràtor; als costats, els símbols dels evangelistes; a sota, 
escenes de l’anunciació de l’àngel als pastors. El cos inferior és 
decorat amb cortinatges. És una obra catalana d’extraordinària 
importància, relacionada amb el mestre d’Osormort, l’Escola de 
Vic, el mestre d’Espinelves i artistes itinerants.

Capitell de la Canonja. Sala 4. Fet de pedra calcària, és romà-
nic, del segle XII-XIII. De tema profà, representa un banquet en 
què els personatges, emmarcats per arcs de mig punt, seuen 
a la taula davant de copes i pans. Les figures, masculines i fe-
menines, estan separades per dobles columnetes amb capitells 
ornamentals; a sobre hi ha arquitectures i elements heràldics. 
Tot és sustentat per quatre atlants agenollats. Obra de bona 
factura, amb tema original i curiós.

Martirologi. Sala 5. Còdex gòtic. Segle XV. Procedeix del mo-
nestir de Poblet, cedit per Pere Antoni d’Aragó, virrei de Nàpols. 
Va passar al monestir de Cadins de Girona amb l’exclaustració. 
És de pergamí té 129 folis i 705 miniatures de molt acurada 
factura, amb fons d’or brunyit i una extraordinària perfecció de 
dibuix. Rep aquest nom perquè, a més de les festivitats, descriu 
els sofriments dels màrtirs. Un dels millors còdexs existents.

Marededéu de Palera. Sala 6. Gòtica, del començament del 
segle XV. Pertanyia a l’església de Santa Maria. És d’alabastre 
policromat. Asseguda, amb vel i mantell recollit amb un fermall. 
Va coronada de florons. En una mà aguanta la bola del món; en 
l’altra, el Nen Jesús, que porta un llibre. La Verge mostra una 
rialla en el rostre. La suavitat dels cabells, la cara i els plecs de 
la roba li donen serenor i originalitat.

Taules de vitraller. Sala L’Espai. Procedents de la catedral de 
Girona. Del segle XIV. Aquestes fustes enguixades i dibuixades 
amb el croquis d’un vitrall de la seu tenen una gran significació. 
Van ser utilitzades com a cartó per realitzar el vitrall central del 
presbiteri. Damunt del dibuix s’hi retallaven els vidres de colors 
i es contornejaven amb les barretes de plom. Permeten seguir 
el procés d’una tècnica medieval oblidada. Són peces úniques.

Bernat Martorell. Retaule de Púbol. 1437. Sala 8. És una de 
les obres més representatives de l’autor. D’estil gòtic interna-
cional, pintada sobre taula. Mostra pel revés alguns dels pocs 
dibuixos medievals conservats. És dedicat a Sant Pere, que 
apareix en la part central amb vestidures papals, envoltat de 
dignataris, i té als peus els donants: el baró i la baronessa de 
Púbol, amb el seu fill. La iconografia, molt rica, la tècnica, els 
colors i la grandària el fan valuós.

Pere Mates. Retaule de Segueró. Sala 12. Pintura sobre tau-
la. Segle XVI. Composta de vuit taules. Representa escenes 
de l’Antic i el Nou Testament. Hi sobresurten Adam i Eva en el 
paradís, envoltats d’animals d’extraordinària factura. Assimila 
perfectament els nous corrents del renaixement, tot i que el seu 
estil conserva encara trets del gòtic català. L’autor és un pintor 
molt prolífic, del qual conservem una bona part de la seva obra. 
Aquest retaule és una de les seves millors obres.

Sant Roc. Sala 14. Talla policromada procedent de Sant Feliu 
de Guíxols. Segle XVII. Vestit de pelegrí i la llaga a la cama, 
com correspon a la seva iconografia. L’estil barroc li enriqueix la 
indumentària amb una esplèndida ornamentació de tema floral, 
molt acolorida i daurada. El sant, advocat contra la pesta i les 
malalties contagioses, establia des del seu retaule una comuni-
cació protectora amb el devot que l’implora.

Ramon Martí i Alsina (1826-1894). El Setge de Girona de 
1809. Sala 16. L’autor es va formar a l’Escola de la Llotja de la 
seva ciutat, Barcelona. L’obra segueix els corrents del realisme 
francès, que ell va introduir a Catalunya, i mostra amb tota crue-
sa el desastre de l’assalt a les muralles gironines, tema molt re-
petit pel pintor. Martí i Alsina és el creador d’un paisatgisme ca-
talà i d’uns quadres d’història amb un típic contingut anecdòtic.

Joaquim Vayreda (1843-1894). La sega. Sala 17. Pintor d’Olot, 
un dels grans paisatgistes catalans del segle XIX. Deixeble de 
Martí i Alsina, crea la famosa Escola Olotina de paisatge. Rep in-
fluències de l’École de Barbizon de París, d’on assimila un subtil 
realisme i el costum de pintar més al taller que a l’aire lliure, la 
qual cosa l’allunya de l’impressionisme. Aquest quadre és un 
dels seus paisatges realistes més significatius.

Santiago Rusiñol (1861-1931). Girona. 1909. Sala 17. Pintor 
i escriptor barceloní, academicista de formació, va estudiar el 
modernisme a París, d’on va importar un impressionisme gris, 
que va culminar en el simbolisme, a través d’una sèrie de pin-
tures de jardins, com aquest de Girona, ciutat predilecta dels 
artistes d’aquella època. Rusiñol hi va fer llargues estades, i en 
va saber copsar la bellesa dels campanars i dels jardins antics, 
la melangia de l’Onyar, dels llocs íntims i oblidats.

Mela Muter (1886-1967). L’Onyar a Girona. 1914. Sala 18. 
Mela Muter és el nom amb el qual es coneixia Mela Mutermilch, 
pintora modernista (Varsòvia, 1886- París, 1967). Abans de la 
1a Guerra Mundial va viure a Girona juntament amb altres joves 
artistes que havien fet de la quieta ciutat un Montmartre rural: 
Celso Legar, Manolo Hugué i d’altres. Mela, d’una forta perso-
nalitat i una admirable visió de les nostres contrades, va pintar 
molts dels coneguts vells indrets, com aquest.

Rafael Masó i Valentí (1881-1935). Rajola. Sala m3. Arquitec-
te-escriptor. Ha deixat una obra extraordinària, a cavall entre el 
modernisme i el noucentisme pel qual va lluitar. Malgrat els suc-
cessius enderrocaments, encara queden a Girona edificis ben 
representatius de la seva creativitat. Alguns d’aquests edificis 
mostren ornamentacions ceràmiques amb dissenys d’estil ca-
racterístic, com aquestes rajoles del bell edifici, desaparegut, de 
l’Athenea, projectat el 1913.

Lipsanoteca de Bestracà. Sala m4. Procedent de l’església de 
Sant Andreu. Segle XII. Recipient d’alabastre amb tapa de fusta, 
trobat dins el reconditori de l’altar. Servia per guardar-hi relíqui-
es. Tres cares presenten incisions paleogràfiques. En una s’hi 
llegeix RRB; en les allargades, BORRELLUS i BERNARDUS AL-
VICH, possiblement els donants de les relíquies, o benefactors 
del temple. És un petit objecte que té valor de testimoni i alhora 
d’obra polida i ben acabada.

Informació general
Horari. Laborables: De 10 a 19h (maig-setembre) i de 10 a 18h (octu-
bre-abril). Diumenges i festius: De 10 a 14h. Tancat els dilluns i els dies 1 
i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.
Visites guiades i grups. Cal trucar al museu per concertar dia i hora.
Les col·leccions. El Museu d’Art exposa obres des del preromànic fins 
a l’actualitat.
Sales d’exposició permanents: de la 1 a la 18. Recorregut amb disposi-
ció cronològica i amb integració de les diferents manifestacions artísti-
ques. Les sales d’exposicions monogràfiques (m1, m2, m3 i m4) estan 
destinades a qui desitgi aprofundir en el moble, la ceràmica, el vidre, 
l’orfebreria i l’art litúrgic. S’hi accedeix des de la sala 6.
Adaptació per a invidents. Dins el recorregut de l’exposició permanent 
hi ha obres representatives del Romànic al segle XX que poden ser “mi-
rades” a través del sentit del tacte. A l’entrada es facilita un fulletó infor-
matiu en Braille.
Exposicions temporals. L’Àmbit 1 (planta baixa), l’Àmbit 2 (planta cin-
quena), l’Àmbit 3 (accés des del vestíbul), la Presó (accés des de la sala 
11) i l’Espai (accés des de la sala 12) estan destinats a les exposicions 
temporals de diferents èpoques i temàtiques que periòdicament s’orga-
nitzen.
Serveis. Botiga, espai polivalent (d’audiovisuals, conferències,...), sales 
de descans, cafeteria, biblioteca, centre de documentació i tallers edu-
catius.
Fotografia. Es poden fer fotografies sense flaix ni trípode.
Informació. El Md’A edita una agenda quadrimestral amb la informació 
de totes les activitats, que poden rebre a casa els qui es facin mem-
bres de l’associació “Amics del Museu d’Art”: info@amicsmda.org -  
www.amicsmda.org - tel. 972 22 47 66.
Accés. S’hi pot arribar amb cotxe o amb minibús. El pàrquing d’autobu-
sos del passeig de la Copa és a 10 minuts. Hi ha accés per a minusvàlids 
(cal avisar a consergeria)
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Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona     
Tels. + 34 972 20 38 34
www.museuart.com – museuart_girona.cultura@gencat.cat
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