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Elisa Reverter
1917 - 2009

Art, política i exili

Amb motiu del centenari del naixement d’Elisa Reverter i López (Badalona 1917-2009),
el Museu presenta aquesta exposició que mostra les diverses facetes d’una dona
polièdrica que va viure amb intensitat els esdeveniments d’un complex segle XX.
Hi podrem veure un important fons de peces realitzades per Elisa, artista destacada
sobretot en el camp de l’escultura, que abasten i mostren diverses etapes de la seva
trajectòria creativa.
A més, tant l’exposició com les activitats associades, permetran de tractar altres aspectes d’aquesta dona decidida, enèrgica i vital. Així, la seva experiència com a exiliada a
França al final de la Guerra Civil –que va testimoniar en un llibre autobiogràfic–, dóna
peu a parlar de l’exili republicà. I el seu compromís polític amb Catalunya com a militant de CDC i com a regidora de l’Ajuntament sorgit de les eleccions del 1979, serà
l’eix d’una tertúlia per situar l’antifranquisme i el període de construcció democràtica
després de la mort del dictador.
Horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h. Diumenges i festius de 10 a 14 h (tancat: 24 de juny)
Museu de Badalona. Pl. Assemblea de Catalunya, 1 . Tel. 93 384 17 50
www.museudebadalona.cat

Activitats
Dimecres 14 de juny, a les 19 h
Inauguració i conferència Els camps de concentració francesos, a càrrec de
Josep Maria Solé i Sabaté, catedràtic d’història contemporània de la UAB.
Diumenge 18 de juny, a les 11h
Visita teatralitzada a la masia de can Miravitges, museïtzada per primer cop
quan Elisa Reverter era regidora de Patrimoni Cultural.
Inscripció prèvia. Places limitades. Preu: 5,50 €
Dijous 29 de juny, a les 19 h
Tertúlia amb Jaume Oliveras, Joan Rosàs i Ferran Falcó, persones que van
tractar Elisa Elisa Reverter i Xavier Lacort, nebot seu.
Dijous 6 de juliol, a les 19 h
Projecció del documental sobre els camps de refugiats i la Maternitat d’Elna,
La noia de la capsa de fils de colors, realitzat per TVBadalona i comentat per
les seves autores, Anna Rovira, Gina de Tera i Marta Catafal. Entrada lliure.
Dijous 13 de juliol, a les 18 h
Projecció del documental Camp d’Argelers, dirigit per Felip Solé (TV3).
Durada: 90 minuts. Entrada lliure.

