Notícia

Recuperant la memòria
ceramista d’Esplugues

MUSEUS
I ARXIU

Han ingressat al fons dels MEL dues belles ceràmiques realitzades a Esplugues, presumiblement en el desaparegut forn de Cal
Diví, on s’hi van coure algunes peces de ceramistes de renom.
Es tracta d’un plat, amb motiu floral, de Josep Roig Ginestós,
qui després d’haver treballat a Cal Diví, instaŀlaria el seu taller
al Poble Espanyol, on decorà l’exterior de l’església. En el revers
del plat hi consten dades d’autoria i procedència: les seves inicials (JRG), l’any de realització (1928 o 1925) i Esplugues (representada a través d’una mà).
L’altra peça és un preciós gerro del gran ceramista i artista Josep
Guardiola. L’obra està datada l’any 1921, on hi consta la població d’Esplugues, l’autoria i el nom del seu fill Jordi, costum que
adoptaria a partir de la mort del seu fill de només 15 anys. Entre
d’altres guardons, obtingué el de l’Exposició de Belles Arts de
Madrid (1924) i el de les Arts Decoratives de París (1925).

Redescobrim...

Visites guiades

Can Tinturé i “La Rajoleta”
Tots els diumenges

11 i 13 h Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
12 h Museu Can Tinturé
A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixerem l’evolució estètica de la rajola de mostra per enllaçar amb la producció
industrial de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica Pujol i
Bausis, “La Rajoleta”.

Esplugues de Llobregat
MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
Can Tinturé i “La Rajoleta”
C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18
a/e: museucantinture@esplugues.cat
web: www.esplugues.cat
Horari:
De dimarts a diumenges, de 10 a 14 h
Dimecres i dissabtes, de 16.30 a 20 h
Festius, de 10 a 14 h

AMEL. Arxiu Municipal
d’Esplugues de Llobregat
C. Àngel Guimerà, 38, 1r pis
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 473 44 12
a/e: ajuntament@esplugues.cat
web: www.esplugues.cat
Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dimecres i dijous, de 17 a 19 h

Programació
gener i febrer 2013

Campament de Reis

IV Gener Ceràmic

Carnestoltes

Taller familiar. Fes el teu Rei !

Curs: La terrissa negra

Visites guiades gratuïtes

a càrrec de Marià Sàez i Alfons Romero, de l’Associació Catalana
de Ceràmica.

Diumenge, 10 de febrer de 2013
11 i 13 h, Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
12 h, Museu Can Tinturé

Dies 2, 3 i 4 de gener de 2013
D’11 a 14 h i de 17 a 21 h, Jardins de Can Tinturé
Vine en família a fer una figura del Rei d’Orient que més t’agradi
amb el fang màgic d’en Fanguet.

Teatre. En Fanguet i els 3 Reis!
Dissabte, 5 de gener de 2013
12 h, Jardins de Can Tinturé

Aquest dia assistirem a la representació teatral del conte En Fanguet
i els 3 Reis. Una cop acabada la representació teatral, els tres Reis
recolliran personalment les cartes de tots els nens i nenes que ho
desitgin.

Dimecres, 16 i 23 de gener de 2013
19 h, La Masoveria
L’AMPEL organitza el IV Curs d’Història de la Ceràmica dedicat a la terrissa negra.
Preu del curs: 10€ socis, 15€ no socis
Preu d’una sessió individual : 7€ socis, 10€ no socis
Informació i inscripcions: Museu Can Tinturé
Tel. 93 470 02 18
El pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia de les sessions. Inclou certificat d’assistència, carpeta, bolígraf i documentació impresa.

Clausura

Itinerari

16a Biennal de Ceràmica d’Esplugues

La bateria de Sant Pere Màrtir

Diumenge, 13 de gener de 2013
11 h, La Masoveria

Diumenge, 3 de febrer de 2013
11 h, plaça Mireia

Amb l’Associació de Ceramistes de Catalunya organitzem una trobada per clausurar l’exposició de la 16a Biennal de Ceràmica d’Esplugues, i descobrir la peça més votada pel públic visitant. El taller
Ceràmiques Sot realitzarà una demostració de pintada de rajoles
amb la tècnica de la trepa.

A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir es farà
una breu introducció a la Guerra Civil espanyola remarcant el paper
de les defenses antiaèries existents. Parlarem de la seva funcionalitat
i del paper que hi van tenir.

Si encara no coneixes els Museus d’Esplugues tens ocasió de ferho de manera gratuïta per Carnestoltes.
Sortida

Badalona romana
Dissabte, 16 de febrer de 2013
Lloc i hora, a concretar
L’AMPEL organitza una sortida a Badalona per visitar la Casa dels
Dofins, el Pont del Petroli i el Museu de la Baètulo Romana. Informació i inscripcions al Museu Can Tinturé.
La peça destacada

Conferència

“Petites escultures de Tanagras”,
a càrrec de Camil·la González, conservadora del Museu Marès

Dimecres, 6 de febrer de 2013
19 h, La Masoveria

Rajola de mostra del segle XIX.

L’AMPEL ens convida a apropar-nos a un tipus d’escultures de fang cuit
i pintat molt particulars.

Col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel.

Peça exposada al Museu Can Tinturé.

