NOTA DE PREMSA

EL MUSEU PICASSO EXPLORA LA RELACIÓ DE
PICASSO AMB LA POESIA CATALANA EN EL SIMPOSI
«AU RENDEZ-VOUS DES POÈTES A CATALUNYA»
El simposi «Au rendez-vous des poètes a Catalunya» tindrà lloc
el proper dijous, 28 de novembre de 2019, al Museu Picasso de
Barcelona.
Està organitzat pel Museu Picasso de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona i forma part del recentment creat Doctorat
Picasso.
Hi assistiran investigadors de diferents disciplines que
descobriran nous territoris de recerca en l’àmbit dels estudis
picassians com Susanna Rafart, Joan Santanach, Eliseu Trenc i
Raül Garrigasait.
Barcelona, 21 de novembre de 2019.- El simposi «Au rendez-vous
des poètes a Catalunya»,
que tindrà lloc el proper dijous, 28
de novembre, al Museu Picasso de Barcelona, té l’objectiu
d’explorar quelcom poc conegut de Pablo Picasso —que fou
catalanoparlant, poeta, amic i lector de poetes catalans— la
seva relació amb la poesia catalana i el vincle poètic amb Paul
Eluard.
Aquest simposi està dirigit a tot tipus de públic interessat en
l’obra picassiana —acadèmics, professionals i públic general— i
forma part de les activitats a l’entorn de l’exposició temporal
Picasso poeta, comissariada per Emmanuel Guigon, director del
Museu Picasso de Barcelona; Marie-Laure Bernadac, conservadora
general honorària dels museus de França; Claustre Rafart,
conservadora del Museu Picasso de Barcelona, i Androula Michael,
professora titular de la Université de Picardie Jules Verne i de
la UFR des Arts de París, que es pot visitar al Museu Picasso
fins a l’1 de març de 2020.
La benvinguda del simposi anirà a càrrec d’Emmanuel Guigon
(director del Museu Picasso) i Jèssica Jaques (professora
titular d’Estètica i Teoria de les Arts a la UAB) i comptarà amb
la participació d’Àlex Broch (crític literari, assagista, autor,
professor universitari i editor).
El simposi «Au rendez-vous des poètes a Catalunya», comissariat
per Jèssica Jaques i Androula Michael, comptarà amb la
participació
d’investigadors
de
diferents
disciplines
que
descobriran nous territoris de recerca en l’àmbit dels estudis
picassians com Susanna Rafart (escriptora), Joan Santanach
(professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
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General de la UB, Universitat de Barcelona), Eliseu Trenc
(catedràtic emèrit d’estudis hispànics a la Universitat de
Reims) i Raül Garrigasait (escriptor, traductor i hel·lenista).

També es farà un recital de poesia a càrrec de Blanca Llum Vidal
(poeta, editora i traductora catalana) i Vicenç Altaió (poeta,
assagista, crític d’art, articulista d’opinió i editor).
Doctorat Picasso
El Doctorat Picasso s’ha iniciat aquesta tardor de 2019 a través
d’un conveni de col·laboració entre el departament de Filosofia
de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu Picasso de
Barcelona, i s’emmarca dins del programa de doctorat de
Filosofia. El Doctorat Picasso és una iniciativa inèdita en el
panorama acadèmic internacional i té com a objectiu la
realització de tesis doctorals dedicades a la investigació sobre
l’obra picassiana des de la recerca artística i la creativitat
contemporànies. Les responsables acadèmiques del programa són la
Dra. Jèssica Jaques i la Dra. Androula Michael, juntament amb el
Dr. Emmanuel Guigon.
El simposi «Au rendez-vous des poètes a Catalunya» forma part
del programa de docència del Doctorat Picasso. La direcció de
les tesis s’acompanyarà amb activitats anuals vinculades a les
exposicions que es desenvolupin al Museu Picasso i també
s’estendran a altres centres picassians.
Durant el simposi es portarà a terme la signatura oficial del
Conveni de col·laboració en el marc dels estudis de Doctorat en
Filosofia (Doctorat Picasso) entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Museu Picasso, per part de Josep Ros, vicerector
de Programació Acadèmica i de Qualitat de la UAB i Emmanuel
Guigon, director del Museu Picasso.
Aquest doctorat està dirigit a:
•

•
•

Estudiants i professors de Doctorat de diferents programes
estatals o internacionals: arts visuals, museologia, disseny,
escriptura creativa, arts escèniques (dansa, teatre), música,
filosofia història de l’art, estudis literaris, filologia
francesa i espanyola, estudis gastronòmics, estudis de les arts
del carrer.
Estudiants i professors de Màster i de Grau de les àrees
indicades.
Persones interessades en l’obra de Picasso, especialment en
hibridació dels seus processos creatius.
Cas de no tenir un
títol acadèmic podran cursar les sessions sense opció al
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certificat. El Doctorat Picasso està obert al públic fins que ho
permeti l’aforament.

PROGRAMA DEL SIMPOSI «AU RENDEZ-VOUS DES POÈTES A CATALUNYA»
MATÍ - 9.00H - 13.30H
9.00h – 9.30h
Benvinguda a càrrec d’Emmanuel Guigon i Jèssica Jaques. Relator: Àlex
Broch.
TAULA 1 /
9.30h – 10.50h
1. El pintor i el poeta: Maragall-Picasso, una conjunció.
Rafart.
2. Un Verdaguer per a Pablo Picasso. Joan Santanach.

Susanna
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TAULA 2 /
10.50h – 12.10h
3. La bohèmia artística i literària a Barcelona. Eliseu Trenc.
4. Rusiñol, Satie, Picasso: els nexes de la modernitat.
Garrigasait.

Raül

TAULA 3 /
12.10h - 12.50h
5. De Barcelona a Madrid: l’aventura d’Arte Joven. Claustre Rafart i
Bàrbara Bayarri.
12.50h-13.30h
6. Lectura de poemes. Blanca Llum Vidal.
TARDA- 15.30H - 20H
TAULA 4 /
15.30h – 16.50h
7. Alberti – Picasso : una amistat poètica. Margarida Cortadella i
Àger P. Casanovas.
8. Picasso – Cirlot: postures antagòniques. Lourdes Cirlot.
TAULA 5 /
16.50h – 18.10h
9. Paul Eluard, Picasso i 1936. Malén Gual. Aitor Quiney.
18.10h-18.50h
10. Lectura de poemes. Vicenç Altaió.
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18.50h-19.20h
Cloenda: Àlex Broch, Emmanuel Guigon i Jèssica Jaques.

Més informació: Simposi

«Au rendez-vous des poètes a Catalunya»

Acreditacions Premsa: Per demanar acreditacions de premsa podeu
enviar un correu electrònic a museupicasso_premsa@bcn.cat

Servei de Premsa del Museu Picasso
Anna Bru de Sala · Montse Salvadó
Tel. 932 563 026 / 932 563 021
museupicasso_premsa@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat

Museu Picasso
Montcada 15 – 23
08003 Barcelona
www.museupicasso.bcn.cat

#PicassoPoeta
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