
 

 

 

 

 

 

 

Memòria 2011 
 

 

 

 

 

 

Emblecat 

Associació Catalana d’Emblemàtica. Art i Societat 

 

 

 

Gener 2012 



 Emblecat. Associació Catalana  
d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat  Memòria any 2011 

2 
 

 

 

En aquest document es  recullen  totes  les activitats que han portat a  terme els socis 
d’Emblecat durant el 2011, per ordre cronològic. El balanç ha estat molt positiu, ja que 
durant aquest any hem aconseguit renovar la pàgina web, donant una nova imatge de 
professionalitat que ens obre  les portes a aconseguir un posicionament destacat a  la 
xarxa. Igualment, hem engegat altres vies de comunicació a través de les xarxes socials 
que ens permetrà arribar  cada  cop més  fàcilment al públic  interessat en  les nostres 
activitats.  

Hem de destacar, també, la consolidació del procés de creació de la revista, el número 

u  de  la  qual  preveiem  que  surti  a  inicis  de  l’any  2012.  També  hem  endegat  noves 

col∙laboracions  amb  d’altres  entitats  i  hem  mantingut  contactes  amb  institucions 

culturals  per  donar  a  conèixer  les  activitats  que  fem.    Cal  destacar,  doncs,  la  SEE 

(Sociedad  Española  de  Emblemática),  que  acceptà  incloure  la  notícia  de  la  creació 

d'Emblecat  en  la  revista  Imago  núm.  2.  La  FEHC,  la  Fundació  d'Estudis Històrics  de 

Catalunya va mantenir  l' apartat dedicat a Emblecat en el web www.histocat.cat a  fi 

d'incloure  els  nostres  estudis  i  activitats. Amb  els Amics dels Museus  de Catalunya, 

hem col∙laborat per fer visites guiades pels seus associats als Museus barcelonins, tant 

exposicions  temporals com permanents, a més de donar conferències vinculades als 

viatges  programats  i  itineraris  històrics  sobre  la  ciutat.  El  MMCAT,  el  Museu  del 

Modernisme de Catalunya ens va incloure en la celebració del seu primer aniversari del 

Museu.  Hem  continuat  col∙laborant  amb  la  Universitat  de  Barcelona,  com  a 

professores  en  diferents Màsters,  Anna  Vallugera, Marina  Sayfúllina  i  Esther García 

Portugués,  en  el  Màster  Oficial d’Estudis  Avançats  en Història  de  l’Art,  a  les 

assignatures “El mercat artístic: criteris  i circuits”  i  “El món editorial de  l’art;  i en el 

Màster Oficial en Música com a art interdisciplinari a l’assignatura “La imatge visual del 

músic”. Per últim, hem  arribat  a un  acord  amb Absolut Art  Space  i Arsnostrum per 

col∙laborar en  la  línia de  recerca del Mercat de  l'Art  i disposem en el  seu web d’un 

espai dedicat a Emblecat. 

Els nostres associats van aportar la seva col∙laboració desinteressada en l’organització 
del I Cicle de Rutes Culturals que es va portar a terme amb un notable èxit de públic. 
Així mateix, hem obert noves  línies d’investigació vinculades a  la dona  i al món antic, 
l’antropologia  i  la didàctica,  incorporant nous socis  investigadors vinculats a aquestes 
especialitats,  i  n’hem  consolidat  d’altres  com  la  disciplinarietat  en  les  arts,  amb  la 
música  com  a  protagonista.  En  aquest  sentit  volem  destacar  la  participació  en 
congressos dels socis  i  l'increment en nombre de publicacions en  les  línies de recerca 
obertes a Emblecat, sense comptar els treballs que sortiran publicats en el número u 
de la revista Emblecat.  
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Aquest 2011 també ha estat un any de premis. El nostre soci Ventura Bajet, president 
de la Fundació Jaume Callís, atorgà el premi de cant en el 19è Concurs Josep Mirabent i 
Magrans a la jove promesa, el baríton Josep Ramon Olivé. Es tracta d’un premi orientat 
a ajudar a la formació de joves músics i l’acte se celebrà al Saló d'Or del Palau Maricel 
de Sitges durant els dies 25 i 26 de juny de 2011. 

D’altra  banda,  pel  que  fa  als  premis  rebuts,  destaquem  a  la  nostra  sòcia  Anna 

Vallugera,  que  va  rebre  el  Premi  Fundació  Barcelonesa  d'Amics  del  País  a  la 

investigació universitària relacionada amb el desenvolupament econòmic de  la ciutat 

de  Barcelona  i  els  seus  voltants,  especialment  en  els  camps  del  comerç,  les  noves 

tecnologies, la cultura i el coneixement. L'acte públic que tingué lloc al Saló de Cent de 

l'Ajuntament de Barcelona el dia 17 de març 2011. La nostra sòcia també ha rebut una 

beca de  la Fundació Güell per dur a  terme  la seva  tesi doctoral  relacionada amb els 

orígens  del mercat  artístic  a  la  Barcelona  de  finals  del  segle  XVIII.  L’acte  públic  de 

lliurament de les beques se celebrà a la Casa Llotja, seu de la Reial Acadèmia de Belles 

Arts  de  Sant  Jordi,  el  dia  21  de  desembre  de  2011.  Igualment,  Fàtima  López  i  José 

Antonio Ortiz resultaren premiats en les beques atorgades per la Fundación Ana María 

Aldama Roy  als  joves  investigadors que participaren el VIIIè Congrés de  la  Sociedad 

Española de Emblemática, celebrat a la Universitat Complutense de Madrid el mes de 

setembre. 

Definitivament, aquest any ha suposat la consolidació de l’associació amb un equip de 
persones disposades a esforçar‐se i treballar per tirar endavant els nous projectes. Una 
flama   que  es  manté  amb  moltes  ganes,  i  amb  l’empenta  i  la  il∙lusió  de  sempre 
continuem endavant el 2012 amb la voluntat d’expandir les nostres fronteres. 

 

Gràcies a tothom per fer‐ho possible. 
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Desembre 

Beca Fundació Güell 2011 

Anna  Vallugera  Fuster  ha  estat  guardonada  per  la 
Fundació Güell amb la beca d’estudis en el camp de 
l’art  d’enguany,  per  tal  que  pugui  dur  a  terme  la 
seva  tesi  doctoral  relacionada  amb  els  orígens  del 
mercat  artístic  a  la  Barcelona  de  finals  del  segle 
XVIII.  L’acte  públic  de  lliurament  de  les  beques  se 
celebrà a la Casa Llotja, seu de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi, el dia 21 de desembre de 
2011. 

Felicitació de Nadal 2011 

 

 

 

 

 

 

Conferències al MMCAT pel 2012 

El cartell del primer cicle de conferències sobre els oficis al 
Museu del Modernisme Català está al carrer. El cicle està 
programat per l’any 2012, els mesos de febrer, març, abril i 
maig. Vegeu el programa. 

Emblecat col∙labora de nou amb el Museu, en aquest cas 
per presentar els tallers del mosaista, vitraller i ceramista, 
des  d’un  punt  de  vista  històric  i  de  conservació  del 
patrimoni,  temes  que  desenvoluparan  Esther  García 
Portugués, Marisol Barrientos  i  José A. Ortiz. Després els 
tallers  de  Lívia  Garreta,  Vitralls  Vilaplana  i  Taller  de 
cerámica  Sot   seran  visitats  al  finalitzar  cada  un  dels 
apartats. 

El cicle compta amb la col∙laboració de Gracmon, el grup de recerca en Història de l’Art 
i  del Disseny  Contemporanis  de  la Universitat  de  Barcelona,  amb  1  crèdit  de  lliure 
elecció pels alumnes de la Universitat. 
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Octubre 

IV CONGRÉS D’HISTÒRIA DE GIRONA 

24,25 i 26 de novembre del 2011 

El soci d’Emblecat Jose A. Ortiz participarà al 4t 
Congrés  d’Història  de  Girona  organitzat  per 
l’Institut  d’Estudis  Gironins  (IEG)  amb  la 
col∙laboració  de  l’Ajuntament  de  Girona  i  del 
Patronat Francesc Eiximenis. En aquest congrés 
es  tractaran  els  aspectes  socials,  econòmics  i 
artístics  centrats en el segle XVII  i com a punt 
de  partida,  la  ciutat  de  Girona.  La  seva 
intervenció  versarà  sobre  la  interpretació 
funerària a la catedral 

Premi de cant al 19è Concurs Josep Mirabent i Magrans 

Premi de cant en el marc del 19è Concurs Josep Mirabent  i Magrans orientat a  joves 
músics. La Fundació Jaume Callís que presideix el nostre associat Ventura Bajet atorgà 
el premi “jove promesa” en cant, al baríton Josep Ramon Olivé. Aquest acte se celebrà 
al Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges durant els dies 25 i 26 de juny de 2011. 

La col∙laboració de la Fundació Jaume Callís en aquest concurs, dins l’apartat dedicat al 
cant,  s’inicià  l’any 2006,  gràcies  a  la  sensibilitat del  seu president en donar  suport  i 
reconèixer l’esforç i vàlua interpretativa musical de joves intèrprets. 

Nou itinerari “El Laberint d’Horta” 

Durant  el mes  d’octubre  i  novembre  Esther  García  Portugués 
realitza  l’itinerari històric d’El Laberint d’Horta per a  l’Associació 
d’Amics  dels  Museus  de  Catalunya,  dins  del  projecte  de 
col∙laboracions  que  Emblecat  ha  establert  amb  institucions 
catalanes. 

Durant recorregut  ens  acompanya  la  figura  del  baró  de Maldà 
per  parlar‐nos  de  com  era  el  jardí  i  presentar‐nos l’amfitrió,  el 
filàntrop  i  il∙lustrat  marquès  de  Llupià  i  Alfarràs,  Joan  Antoni 
Desvalls i Àrdenas, ideòleg del parc Neoclàssic. 

Els secrets amagats entre  l’arquitectura vegetal són descoberts a través dels relleus  i 
escultures que guarneixen tot  l’espai, com a testimonis del seu missatge simbòlic  i de 
les visites reials. 

 



 Emblecat. Associació Catalana  
d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat  Memòria any 2011 

6 
 

 

 

 

membres d’Emblecat a la Universitat de Barcelona 

Repetint l’experiència del curs passat,  Anna Vallugera participa en el curs 2011‐2012, 
com a  col∙laboradora en el Màster Oficial d’Estudis Avançats en Història de  l’Art que 
imparteix la Universitat de Barcelona.  

La sessió titulada “El mercat artístic com a eina per a l’historiador de l’art”, forma part 
del programa de  l’assignatura “El mercat artístic: criteris  i cricuits”, coordinada per  la 
Dra. Rosa Maria Subirana Rebull.  (21/09/2011) 

Les  sessions  titulades  “Taller:  Maquetació  de  publicacions  d’art”,  formen  part  de 
l’assignatura “El món editorial de  l’art”, coordinada pel Dr.  Joan Ramon Triadó.  (14  i 
28/10/2011)  

 

Membres d’Emblecat en la Universitat de Barcelona 

Talment com l’any passat, Marina Sayfúllina i Esther García Portugués participen en el 
curs 2011‐2012, com a professores en el cicle “La  imatge visual del músic”, coordinat 
per  Esther  García,  corresponent  al  Màster  oficial  en  música  com  a  art 
interdisciplinària  que  s’imparteix  en  la Universitat  de Barcelona  sota  la  direcció  del 
catedràtic Xosé Aviñoa. El calendari de les seves intervencions és el següent: 

Dia 26/9/2011, Esther García Portugués, Música i teatre en l’obra de Mariano Andreu 

Dia 10/10/2011, Marina Sayfúllina, Las siluetas del Siglo de plata en la musica rusa: A. 
Skriabin, S.Rachmaninov, I. Stravinski 

Dia 17/10/2011, Esther García Portugués, El retrat del músic: Jean Baptiste Lully 

Dia 31/10/2011, Esther García Portugués, La música en els retaules de Daniel Ogier, la 
interdisciplinarietat artística en el segle XXI 

Dia 7/11/2011, Marina Sayfúllina, Feminismo, arte y música del siglo XX 

Aula 102, de 18 a 20 hores. 
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 Setembre 

Emblecat en el VIIIè Congrés de la SEE 

Del  14  al  16  de  setembre  se  celebrà  a  la 
Universidad Complutense el VIIIè Congrés de  la 
Sociedad  Española  de  Emblemática  intitulat 
Palabras,  símbolos,  emblemas,  Las  estructuras 
gráficas de la representación. Fátima López, José 
Antonio  Ortiz  i  Esther  García  presentaren 
comunicacions  amb  temàtiques que  remarquen 
la interdisciplinarietat en l’art. 

Durant  el  Congrés,  la  Fundación  Ana  María 
Aldama Roy atorgà beques als  joves  investigadors, sent premiats Fàtima López  i José 
Antonio Ortiz, membres d’Emblecat. 

També la revista Imago, en el seu número 2, publicà 
la  notícia  de  la  creació  de  l’Associació  Catalana 
d’Estudis d’Emblemàtica. Art  i  Societat  ‐Emblecat‐, 
omplint la totalitat de la pàgina 149. 

Emblecat  agraeix  a  la  Sociedad  Española  de 
Emblemática  l’acollida  rebuda, sent el nostre desig 
participar per  la propera trobada a Màlaga ser més 
en nombre des de Catalunya. 

  

La nostra participació en el VIIIè Congrés de la SEE 

El  dia  14  José  Antonio  Ortiz  García  presentà  la 
comunicació que portà per títol Emblemes de mor  i 
vanitat: del crani barroc al carni contemporani. 

 El dia 16 van  intervenir Fátima López Pérez amb El 
llenguatge  de  les  flors  en  el  Modernisme  de 
Barcelona: precedents i influencies franceses i Esther 
García Portugués amb el tema  intitulat De  la sirena 
de Ulisses a la de Picasso i Miquel Barceló. 
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Durant  el  dia  15  tots  els  congressistes  van  poder  gaudir  de  l’exposició:  Palabras, 
símbolos, emblemas a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Madrid). 

 

Juliol 

Toledo sota la mirada d’El Greco 

Aquest  fou  el  títol  de  la  conferència  que  el 
passat  dia  20  de  juny  Esther García  Portugués 
oferí en l’Auditori el Col.legi de Farmacèutics de 
Barcelona, dins de  les activitats col.laboradores 
que  du  a  terme  Emblecat  amb  altres 
Institucions.  En  aquest  cas  fou  l’Associació 
d’Amics dels Museus de Catalunya, entitat que 
organitzà  l’acte  dins  de  la  programació  de 
primavera,  la  finalitat  fou  donar  als  seus  socis 
una 

visió  des  de  la  història  de  l’art,  tant  de  la 
ciutat  com de  l’artista, documentant  així  el 
viatge  que  l’Associació  té  programat  per 
aquesta tardor. 

El passat de Toledo és present en els carrers, 
els seus edificis i monuments, i la paleta d’El 
Greco recrea com va ser la societat toledana 
de l’època. 
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BASILEA. Ciutat firal d’art d’avantguarda 

Com  cada  any  Basilea  s’ha  convertit  durant  uns 
dies en un gran espai firal. La setmana del 12 al 19 
de  juny  de  2011  la  ciutat  va mostrar  l’art més 
novedós a nivell internacional. Art Basel celebrà la 
42 edició amb més de 300 galeries i 2500 artistes 
representats;  Design Miami/Basel  oferí  la  sisena 
edició  amb més  de  35  galeries;  Volta  7  amb  71 
galeries  i  la participació de 165 artistes; The Solo 
Project amb més de 50 galeries; Liste:  the Young 
Art Fair en  la 16 edició acollí 64 galeries,  i Scope 
Basel  amb 80  galeries més  exhibí  l’art  emergent 
amb  tot  tipus  de  programació,  projeccions  i 
instal.lacion
s. 

Alguns  dels 
socis  d’Emblecat  van  assistir:  Anna  Vallugera, 
coordinadora  de  la  secció  del Mercat  de  l’Art; 
Montserrat  Poch,  sòcia  que  incorporarà  una 
notícia  sobre  aquesta  setmana  a  Basilea  a  la 
secció  de  reportatge  de  la  revista  Emblecat,  i 
Esther García Portugués, presidenta d’Emblecat. 

 

Juny 

Ruta farmàcies modernistes 

Aquest itinerari forma part del I Cicle de rutes culturals que organitza Emblecat i tindrà 
lloc el proper dissabte, 18 de juny a les 10.30 hores. 

La  ruta  consisteix  en  un  recorregut  per  les  farmàcies modernistes més  destacades 
conservades a Barcelona. Partint de la zona antiga de la ciutat fins arribar a l’Eixample, 
s’observa com les farmàcies van contribuir amb les seves decoracions a l’embelliment 
de  la Barcelona modernista. Els programes decoratius estan plens de simbologia amb 
al∙legories  de  la  ciència  farmacèutica  i  la  representació  de  plantes  medicinals 
utilitzades en la preparació dels medicaments de l’època. 

Aquí pots descarregar‐te el tríptic. 

Pots fer les inscripcions a: itineraris@emblecat.com 
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Primer aniversari a can Clota 

El passat dia 21 de maig es va celebrar a casa 
del  baró  de  Vilagayà,  can  Clota,  el  primer 
aniversari de la creació de l’Associació Catalana 
d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat. Després 
de  les presentacions,  la presidenta d’Emblecat 
realitzà  un  breu  resum  de  les  activitats 
desenvolupades pels socis durant aquest any. 

 

Seguidament,  l’amfitrió mostrà  la finca (salons, 
biblioteques,  capella  i  jardins)  fent  un 
recorregut per  la història a  través de  l’art  i de 
llibres  de  bibliòfil.  Finalment,  vam  brindar  pel 
futur en el jardí, fent memòria de les festes del 
passat. 

Breument  s’inclourà  un  reportatge  d’aquest 
primer aniversari. 

Itinerari La Rambla 

Aquesta  ruta  forma  part  del  I  Cicle  d’Itineraris  Culturals  organitzat  per  EMBLECAT  i 
tindrà lloc el proper dia 11 de juny de 2011 a les 10.30h. 

Fins el segle XVIII les aigües pluvials corrien per aquest passeig que avui coneixem pel 
nom de  les Rambles. Una muralla del segle XIII  i unes cases construïdes al seu empar 
separaven  la ciutat dels terrenys del Raval, un espai verd ocupat majoritàriament per 
horts  i convents. De fet els diferents noms que defineixen  les Rambles:  la Rambla de 
Canaletes, dels Estudis, de Sant Josep, dels Caputxins  i de Santa Mònica provenen en 
gran  part  a  edificacions  eclesiástiques.  El  1770  es  procedí  a  la  urbanització  de  les 
Rambles,  s’enderrocaren  cases  i  es  construïren  palaus  destinats  a  la noblesa,  noves 
construccions  que  seguien  el  pla  d’alineació  de  boulevard  projectat  pels  enginyers 
militars, alhora que s’obria  la possibilitat d’incorporar el Raval com a espai urbà. Les 
Rambles  es  convertiren en  lloc de mercat, de  festeigs  i balls populars,  adoptant  els 
punts de trobada d’aquests actes el nom dels portals de la desapareguda muralla. 

Aquí podeu descarregar‐vos el tríptic. 

Podeu fer la inscripció enviant un correu electrònic a: itineraris@emblecat.com 
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Maig 

Itinerari barri de la Ribera 

Aquesta ruta està  inclosa dins del  I Cicle de rutes culturals EMBLECAT, un recorregut 
pel barri de la Ribera que farem el proper dissabte 4 de juny de 2011. 

Després de la derrota de l’11 de setembre de 1714, les tropes felipistes van prendre el 
comandament de  la  ciutat  i  van utilitzar‐la  com  a  càstig exemplar per  a  la  resta de 
partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria. 

La submissió  total al poder espanyol,  la militarització desproporcionada de  la ciutat  i 
l’obsessió  per mantenir  i  reforçar  les muralles  per  tenir  el  control  absolut  davant 
possibles  revoltes van contribuir a  la sensació d’ofegament  i captivitat de Barcelona. 
Amb aquest passeig pel barri de la Ribera descobrirem els canvis que es van produir en 
la  fesomia  de  la  ciutat,  tot  recordant  els  episodis  històrics  fonamentals  d’aquest 
període,  redescobrint  alguns  dels  escenaris més  significatius  i  emblemàtics  com  el 
Fossar de  les Moreres, el Passeig  i el Mercat del Born, el Rec Comtal o  la Ciutadella 
militar entre d’altres. 

Aquí podeu descarregar‐vos el tríptic. 

Podeu inscriure‐us enviant un correu electrònic a: itineraris@emblecat.com 

  

Itinerari Barri Gòtic 

El primer dels itineraris del I Cicle de rutes culturals ens porta a fer un passeig cultural 
pel Barri Gòtic el dia 28 de maig de 2011. 

El  barri  de  la  catedral  de  Barcelona  aglutina,  des  d’època  romana,  algunes  de  les 
construccions  més  importants  vinculades  al  poder  civil  i  religiós. 
La imatge que tenim actualment d’aquesta zona prové de les intervencions realitzades 
durant els segles XIX i XX, que ‘crearen’ el barri gòtic. Sense deixar de banda aquestes 
transformacions, durant el nostre recorregut ens centrarem en la seva evolució durant 
l’època medieval, descobrint les característiques arquitectòniques de les construccions 
religioses  i  civils  de  l’època  i  quines  intervencions  urbanístiques  es  realitzen  en  els 
segles gòtics. 

Edificis com  la catedral, el Palau Reial Major o  la Casa de  la Vila formaran part d’una 
ruta on descobrirem que res no és el que sembla. 

Aquí trobareu més informació sobre el recorregut. 

Podeu inscriure‐us enviant un correu electrònic a: itineraris@emblecat.com 



 Emblecat. Associació Catalana  
d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat  Memòria any 2011 

12 
 

  

 

I cicle rutes culturals 

 

EMBLECAT  organitza  el  I  Cicle  d’itineraris 
culturals urbans a Barcelona. Es tracta de quatre 
rutes per diferents barris de  la ciutat que tenen 
com a eix vertebrador l’urbanisme i l’art. 

 

 

1‐ El barri gòtic. La ciutat medieval oculta. Una ruta que ens descobrirà els secrets de 
l’art gòtic i els seus edificis més emblemàtics, després de patir múltiples restauracions. 
Passejarem pel barri que va donar origen a la ciutat i descobrirem les característiques 
pròpies de l’urbanisme medieval. 

2‐ La ciutat fortificada. Barcelona després de 1714. Un passeig pel barri de  la Ribera 
en què descobrirem per què es  construeix  la Ciutadella, el procés d’enderrocament 
definitiu de les muralles de la ciutat o els orígens del barri de la Barceloneta. 

3‐ Les Rambles o la transformació d’un espai dominat per la naturalesa. Aquesta ruta 
per  un  dels  espais  més  transitats  per  turistes  i  autòctons  ens  revela  el  procés 
d’urbanització d’un antic curs d’aigua que tindrà lloc a partir de 1770. 

4‐ Les farmàcies de la Barcelona modernista. Un recorregut des de la zona més antiga 
de  la ciutat fins a  l’Eixample ens desvela els programes decoratius modernistes de  les 
farmàcies, que van contribuir a l’embelliment de la ciutat durant aquesta època. 

Les rutes són guiades per investigadores especialistes i tindran lloc del 28 de maig al 19 
de juny de 2011. La participació està oberta a qualsevol persona que tingui interès per 
la cultura, la història i l’art de Barcelona. 

Els  itineraris es realitzaran els dissabtes a  les 10.30h  i és necessari fer reserva prèvia. 
L’idioma de les rutes serà el català. 

Per a inscripcions i més informació: itineraris@emblecat.com 

Descarrega el tríptic informatiu aquí. 
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Abril 

Trobada d’artistes i historiadors 

Una  de  les  fites  d’Emblecat  és  establir  relacions 
entre  les  diferents  disciplines  artístiques.  Una 
interdisciplinarietat que fou patent en la trobada en 
el  taller  ‘Mosaics  Artístics’  de  Lívia  Garreta  i  la 
historiadora Esther García Portugués. 

D’aquesta manera  s’ha  iniciat  el  vincle  entre  dues 
activitats que es complementen. 

L’art  del  mosaic  prové  de  temps  immemorials, 
rastrejant  la  seva  petja  en  el  període  sumeri. 
Posteriorment els egipcis  i els grecs ens han deixat 
nombroses mostres. El món hel∙lènic  i el  romà  van 
contribuir amb més obres, sent  l’Imperi Bizantí una 
època esplendorosa. 

Catalunya és  coneguda  internacionalment gràcies a 
la tècnica del “trencadís” que Antoni Gaudí enarborà en el període del Modernisme. 

Fotografies: Lívia Garreta   mostra a Esther García una de  les creacions que  l’artista 
presentà en l’anterior edició Construmat 

màster oficial música, UB 

Marina  Sayfullina  i  Esther García  Portugués  participen  en  el  segon  cicle  del Màster 
oficial  en música  com  a  art  interdisciplinària,  Curs  2011‐2012  que  s’imparteix  a  la 
Universitat de Barcelona. Consulteu el programa. 

VIII Congreso Internacional Sociedad Española de Emblemática 

Alguns  dels  associats  participen  en  el  VIII  Congreso  Internacional  de  la  Sociedad 
Española de Emblemática SEE, amb els següents temes: 

‐José  Antonio  Ortiz  García,  Emblemas  de muerte  y  vanidad:  del  cráneo  barroco  al 
cráneo contemporáneo  

‐Esther García Portugués, De la sirena de Ulises a la de Picasso y Miquel Barceló  

‐Fátima  López  Pérez,  El  llenguatge  de  les  flors  en  el  Modernisme  de  Barcelona: 
precedents i influencies franceses  
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Primer trimestre de l'any 2011 

Durant el primer trimestre de l'any vam oferir als nostres socis les següents activitats: 

Museu de Ceràmica de Barcelona 

Conferència L'art de la cacera a la ceràmica de Talavera de la Reina oferida per Esther 

García Portugués, el dia 28‐3‐2011 al Museu, dins dels col∙loquis a les sales.  

 

ressò de les conferències Museu de Ceràmica i Institut d’Estudis Catalans 

El dia 28 de març de 2011 van  tenir  lloc  les conferències  al Museu de Ceràmica de 
Barcelona  i a  l’Institut d’Estudis Catalans, a càrrec d’Esther García Portugués  i Vicente 
de la Fuente intitulades: L’art de la cacera a la ceràmica de Talavera de la Reina i Del 
altar a la vitrina: el coleccionismo de arte románico. La Vanguardia i a El País 

I aniversari Museu del Modernisme Català 

El dia 23 de març de 2011 se celebrà el primer aniversari del Museu del Modernisme 
Català, MMCAT. Emblecat figura com a col∙laboradora en la invitació. 
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Premi Fundació Barcelonesa d’Amics del País 

Anna  Vallugera  Fuster  el  dia  17  de març  va  rebre  el  Premi  Fundació  Barcelonesa 
d’Amics del País  a  la  investigació universitària  relacionada  amb el desenvolupament 
econòmic de  la ciutat de Barcelona  i els seus voltants, especialment en els camps del 
comerç, les noves tecnologies, la cultura i el coneixement. L’acte públic que tingué lloc 
al  Saló  de  Cent  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Vegeu  la  notícia  publicada  a  La 
Vanguardia 

Visites guiades al MNAC: la col.lecció d'art gòtic 

Exposició:  Nova  presentació  de  la  col∙lecció  d'art  Gòtic  del Museu  Nacional  d'Art  a 

Catalunya, visita a càrrec de la historiadora Anna Vallugera Fuster el dia 12 de març de 

2011 

Visites guiades al MMCAT: la col.lecció permament 

Museu del Modernime de Catalunya visites relitzades per la historiadora Esther García 

Portugués durant els mesos de febrer i març de 2011 

Zoomania. Catàleg d’exposició 

Esther García Portugués ha col∙laborat en el catàleg d’aquesta exposició, vinculada a la 
línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència: 

García Portugués, E., Zoomania. Del símbol a  la mascota (cat.exp.) Barcelona, Museu 
de Ceràmica de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, 2010 

estrenem nou web  

Després d’un  any de  vida d’EMBLECAT, ens  renovem  i obrim nous horitzons.  Estem 
molt satisfets del funcionament de l’associació durant aquest primer any, en què hem 
endegat molts projectes, línies d’investigació i noves col∙laboracions. 

Apostem per les noves tecnologies com a mitjà principal de comunicació amb els socis i 
amb  qualsevol  persona  interessada  en  les  activitats  que  organitzem.  Per  això,  us 
oferim aquest nou web on  la  informació està organitzada de  forma molt més clara  i 
estructurada. 

Continuem molt  engrescats  amb  aquest  projecte  i,  amb  la  professionalitat  que  ens 
caracteritza, us  seguirem  informant periòdicament de  totes  les activitats, projectes  i 
publicacions que anem desenvolupant. 

Felicitats a tots pel treball desenvolupat l'any 2011! 


