150è Aniversari
1872 - 2022
El Maresme de Ca l’Antiga

“ Il y a des gens qui n’auraient jamais été
amoureux, s’ils n’avaient jamais entendu
parler de l’amour”

El Maresme de Ca l’Antiga
Celebrem el 150è Aniversari de Ca l’Antiga fent
un sobrevol històric, social, cultural i artístic del

François de la Rochefoucauld

lloc i el seu entorn: Teià, el Maresme, el mar,
la muntanya, la seva gent, les seves obres.
Tot això de la mà d’artistes, escriptors, historiadors,
cientíﬁcs, erudits i professionals, amateurs i
afeccionats que tenen en comú l’encís i
l’estimació pel Maresme.

.

Omplim el celler, les sales i els jardins de Ca l’Antiga
amb obres dels segles XIX, XX i XXI d’artistes inspirats
pels paisatges maresmencs, arquitectures sumptuoses
o senzilles, històries i tradicions que transmeten els
seus sentiments i sensacions en la pintura, la fotograﬁa,
el dibuix, l’escultura, les novel les , els poemes, l’escena,
la música...

“Art happens ”

Programa

James Whistler

Exposicions, conferències, actuacions, recitals, trobades
eno- gastronòmiques, ﬁres i més experiències culturals
per gaudir-ne tot l’any 2022.
Trenta setmanes d’un programa que començarà el 22
de febrer del 2022 amb una presentació davant totes
les principals institucions i entitats que hi col.laboren.

Tres trimestres al voltant de:
•

L’entorn natural, el Maresme, el mar,
la muntanya.

•

L’entorn humà, evolució històrica de
l’activitat humana.

•

L’entorn cultural i artístic i el patrimoni
arquitectònic.

“L’art ne reproduit pas le visible,
il rend visible”
Paul Klee

Exposicions
Mar

del 25 de febrer al 27 de març

Muntanya

del 8 d'abril al 8 de maig

Història

del 20 de maig al 19 de juny

Vida

de l'1 al 31 de juliol

Patrimoni

del 9 de setembre al 9 d'octubre

Art

del 21 d'octubre al 20 de novembre

Més de 250 obres originals d'artistes des del
Noucentisme ﬁns a la contemporanietat amb una
gran diversitat d'expresió plàstica: pintura,
dibuix, il·lustració, gravat, aquarel·la, mosaïc,
tapís, fotograﬁa, escultura...

Quaderns d'Exposicions

“There was no fog in London until
Whistler started painting it”
Oscar Wilde

Llibres per mostrar, per a il.lustrar, per comprendre temps
passats, per entendre els reptes de futur.
Sis llibres per recordar aquests moments que haurem
compartit:
Mar - Muntanya - Història - Vida - Patrimoni - Art
Sis temàtiques que ens permeten mirar el passat i el
present i esbrinar el possible futur, introduïdes pels
comissaris de les exposicions i ritmades per la poesia
d'escriptors històrics i contemporanis.

Artistes

Literatura

El Maresme ha seduït els artistes per les
característiques de llum i paisatge de mar i muntanya,
tot plegat molt similar al que va ser l’eclosió de la
pintura a l’exterior amb l’impressionisme. Les seves
obres il· lustren totes les exposicions. Més de
100 artistes amb obres provinents de col· leccions
particulars, obres dels artistes i obres cedides per
museus del Maresme.

El Maresme ha produït i inspirat autors de gran
importància tant a la novel·la com a la poesia, l’assaig
i el teatre. El programa i les publicacions del
150è aniversari venen introduïts per textos d'autors
rellevants. Editorials del Maresme presenten obres dels
seus autors en diversos actes al llarg de l ’any.

Suports del territori

Amateurs del Maresme

Els museus i entitats públics i privats del Maresme

Els Amics de Ca l’Antiga i moltes entitats culturals,

disposen de col·leccions riques i importants molt

cientíﬁques i professionals del Maresme ens han donat

arrelades al territori i a les seves tradicions.

suport i apreciem molt les moltes contribucions a títol

Amb generositat ens han permès mostrar obres

personal dels ‘artferits’ i ‘lletraferits’ del Maresme.

seleccionades amb molta cura especialment pel
150è aniversari.

Agraïments
Gràcies a l’entusiasme amb què tantes persones i
institucions han treballat pel 150è aniversari de
Ca l’Antiga estem segurs que els maresmencs
acolliran amb moltes ganes els esdeveniments
programats per festejar-lo.
Hi esteu convidats !
Agraïments a l'Ajuntament de Teià, a l'Arxiu
Comarcal del Maresme, a la Diputació de Barcelona
i als Ajuntaments d'Argentona, Cabrera de Mar, Masnou,
Mataró, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres
i Vilassar de Mar.
AgraÏments especials :
Museu del Càntir d'Argentona
Conjunt Arqueològic de Cabrera de Mar
Museu de la Marina del Masnou
Museu Municipal de Mataró
Fundació Iluro
Fundació Carmen & Lluís Bassat
Museu de l'Estampació de Premià de Mar
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
Centre Enoturístic i Arqueològic Vallmora de Teià
Museu Municipal-Museu Monjo de Vilassar de Mar.

Participar-hi
Horaris: exposicions, en general, dissabtes i diumenges
(2 visites guiades a cada exposició un diumenge i un
dissabte a les 12h; les dates s'anuncien a les xarxes i web).
Horari hivern: dissabtes, 11h a 17h; diumenges 11h a 14.
Horari estiu: dissabtes, 11h a 19h; diumenges 11h a 14.
Entrada lliure subjecte a les normes que siguin d'aplicació a
cada moment.
Aforament limitat i inscripcions per les inauguracions de
cada exposició els divendres al vespre.
inscripcions@calantiga.org
Carnet Cultural:
Ca l'Antiga i els espais culturals de Teià – CMC La Unió,
Can Llaurador i Biblioteca de Can Llaurador –,
celebren conjuntament el 150è aniversari i proposen
a tots els veins i visitants del Maresme un Carnet Cultural
que s'omple amb les visites als actes i activitats dels
quatre espais teianencs. Cada trimestre es distribuirán
per sorteig regals als participants que visitin exposicions
o assisteixin a activitats en els quatre espais.

Fotograﬁes: Ca l’Antiga
Logo: Subirós Design, Anna Subirós
Localització exposicions: Celler, casa i jardins de Ca l'Antiga
Altres localitzacions: CMC La Unió, Can Llaurador, Biblioteca Can Llaurador
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