Institut d’Estudis Catalans
Secció Històrico-Arqueològica
Jornada científica: Alexandre de Riquer i el Modernisme
Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans
15 de novembre de 2021
9.30 h

Inauguració de la jornada
Ramon Pinyol, president de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC
Eliseu Trenc, coordinador de la jornada

10.00 h

Primera sessió: «Els anys de formació d’Alexandre de Riquer»
President: Borja de Riquer, professor d’història moderna i contemporània
(UAB) i president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres

10.00-10.30 h

Ramon Pinyol, historiador de la literatura (UVic-UCC i IEC)
La relació de Verdaguer amb l’entorn familiar de Riquer

10.30-11.00 h

Xavier Jové, col·leccionista i investigador del Modernisme
Apel·les Mestres i Alexandre de Riquer, amistat i cooperació

11.00-11.30 h

Joan Graells, col·leccionista i historiador local
La Segarra, font d’inspiració de l’obra d’Alexandre de Riquer

11.30-12.00 h

Debat i pausa

12.00 h

Segona sessió: «Riquer: les arts gràfiques i les arts decoratives»
Presidenta: Teresa Costa Gramunt, escriptora i comissària de l’Any
Alexandre de Riquer

12.00-12.30 h

Aitor Quiney, tècnic de la Biblioteca de Catalunya i doctor en història de l’art
Alexandre de Riquer i la Revista Ibérica de Exlibris

12.30-13.00 h

Francesc Quílez, conservador en Cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats i
coordinador dels Gabinets (MNAC)
Alexandre de Riquer i el cartellisme

13.00-13.30 h

Mariàngels Fondevila, conservadora d’art modern i contemporani (MNAC)
Alexandre de Riquer, mobles i interiorisme

13.30-15.00 h

Debat i pausa per a dinar

15.00 h

Tercera sessió: «Alexandre de Riquer, estètica, teoria i vida»
Presidenta: Mireia Freixa, catedràtica d’història de l’art (UB)

15.00-15.30 h

Francesc Fontbona, historiador de l’art (IEC)
Alexandre de Riquer i la crítica d’art

15.30-16.00 h

Ricard Bru, professor d’història de l’art (UAB)
Alexandre de Riquer i el japonisme

16.00-16.30 h

Montserrat Villaverde, professora d’història de l’arquitectura (ETSALS
URL)
La casa taller d’Alexandre de Riquer, el niu d’àguiles

16.30-17.00 h

Debat i pausa

17.00 h

Quarta sessió: «Alexandre de Riquer, poeta modernista (continguts i
continent)»
President: Manuel Jorba, historiador de la literatura catalana (UAB i IEC)

17.00-17.30 h

Pilar Vélez, directora dels museus del Disseny Hub Barcelona
Alexandre de Riquer i el llibre

17.30-18.00 h

Margarita Casacuberta, professora de literatura catalana (UdG)
La poesia d’Alexandre de Riquer

18.00-18.30 h

Maria Planellas, doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals per la
UB
Quan dorms sota el fullatge. La poesia amorosa d’Alexandre de Riquer

18.30-19.00 h

Eliseu Trenc, historiador de l’art (IEC)
Debat i conclusions

