
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DEL 75è ANIVERSARI DEL MNAC

Convidats 
d’Honor

2 desembre 2009 - 11 abril 2010

Si voleu fer una aproximació detallada al romànic, un dels 
períodes més emblemàtics del MNAC, us recomanem la mostra 
La princesa sàvia. Les pintures de santa Caterina de la Seu 
d’Urgell, que es pot visitar gratuïtament fi ns al 28 de febrer de 
2010.

Nit d’aniversari
Entrada lliure a tot el Museu, música en directe a la Sala Oval 
i comentaris a peu d’obra de les peces més signifi catives de la 
col·lecció permanent.
Divendres 18 de desembre, de 19 a 24 h

Els convidats, comentats
Reconeguts experts del Museu i del món acadèmic ofereixen 
les seves mirades a algunes de les obres més signifi catives de 
l’exposició. Cada sessió és una ocasió única per conèixer a fons 
un dels convidats. 
Cada dimarts i dijous del 14 de gener al 9 de març, a les 18 h
Excepcionalment, els dies 16 i 18 de febrer aquesta activitat no es durà 
a terme
Podeu consultar el calendari detallat de l’activitat a través del nostre web: 
www.mnac.cat
Places limitades en funció de l’aforament de la sala i del nombre 
d’aparells d’àudio disponibles. Els aparells es lliuraran de 17.30 h a 17.45 
h per estricte ordre d’arribada. Us preguem la màxima puntualitat

Una mà de contes convidats
Aproximeu-vos a les obres d’art del MNAC de forma imaginativa!
Visiteu la Ludoteca i podreu veure els contes produïts pel MNAC 
amb la col·laboració del programa de TV3 Una mà de contes. 
En aquest espai, a banda d’acostar-vos al món de l’art d’una 
manera ben suggeridora, us proposarem també una activitat per 
fer en família: utilitzeu les vostres dots de narradors i expliqueu-
nos un conte, tot inspirant-vos en les narracions que haureu vist 
i relacionant-les amb les obres seleccionades dels convidats 
d’honor. Les vostres històries ompliran la Ludoteca del Museu.

Accés lliure a la Ludoteca en horari del Museu
Activitat oberta a totes les edats

Visites comentades
Visita combinada a les exposicions Convidats d’honor i La 
princesa sàvia
Servei gratuït 
Dissabtes a les 11 h (castellà) i a les 12.30 h (català) a partir del 
dissabte 12 de desembre
Durada: 1 h 30 min. Places limitades
Els aparells d’àudio es lliuren 20 minuts abans de cada visita al mostrador 
de grups. Per facilitar-ne l’entrega, us preguem la màxima puntualitat.
En casos excepcionals, el Museu pot variar les condicions d’accés a la 
visita guiada. Disculpeu les molèsties.

Presentant l’entrada a l’exposició o la general del Museu a 
la Llibreria del MNAC, gaudireu d’un 5 % de descompte en 
l’adquisició del catàleg (vàlid fi ns a l’11 d’abril de 2010)

D’esquerra a dreta, detalls d’I. Nonell, “Gitana”, col. particular; J. Antigó i taller, “Retaule de la Verge de l’Escala”, 
Bisbat de Girona, Església del monestir de Sant Esteve de Banyoles; J. Tapiró, “El santó Darcaguy”, col. particular; D. 
Campeny, “Lucrècia”, Cambra Ofi cial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; “Sant Pau”, col. particular; R. 
Martí i Alsina, “Retrat del pintor Ramon Tusquets”, Museu de Montserrat; P. Fernández, “Crist de Pietat”, Museo Civico 
Ala Ponzone, Cremona; J. Vilatobà, “Sense títol”, Isabel Vilatobà; J. Miró, “Interior. La masovera”, Centre Pompidou. 
París; © Successió Joan Miró, 2009;
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Es compleixen 
ara 75 anys de 
la inauguració 
del Museu d’Art 
de Catalunya, 
i el MNAC ho 
celebra reunint 
una selecció d’obres mestres que per-
met fer un recorregut per la història de 
l’art català des de l’edat mitjana fins al 
segle XX.
  L’exposició presenta peces de gran 
qualitat artística de procedència diversa. 
Algunes es troben actualment fora de 
les nostres fronteres i formen part de les 
col·leccions de museus europeus i ame-
ricans, i d’altres pertanyen a col·leccions 
privades, a institucions, a museus i al 
patrimoni eclesiàstic de Catalunya. Fins i 
tot, de forma excepcional, algunes peces 
han abandonat per uns mesos la seva 
funció litúrgica per sumar-se a aquesta 
mostra commemorativa, ocasió que s’ha 
aprofitat per a la seva restauració en el 
Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya i en el mateix MNAC.
  En definitiva, la celebració del 75è ani-
versari de la inauguració del Museu d’Art 
de Catalunya brinda al MNAC l’oportunitat 
d’acollir durant uns mesos aquesta impor-
tantíssima i difícilment repetible selecció 
de Convidats d’honor.

It is now 75 years 
since the inaugura-
tion of the Museu 
d’Art de Catalunya, 
and the MNAC is 
celebrating it by 
bringing together a 

selection of masterpieces that enables us 
to journey through the history of Catalan 
art from the Middle Ages to the twentieth 
century.
  The exhibition presents works of great 
artistic quality of diverse origin. Some are 
nowadays located outside our frontiers 
and belongs to the collections of European 
and American museums, and others to 
private collections, institutions, museums, 
and to the ecclesiastic patrimony of Cata-
lonia. Exceptionally, some of these works 
are even abandoning for a few months 
their liturgical function to be included in 
this commemorative exhibition, an occa-
sion that has been taken advantage of to 
carry out the restoration of these works in 
the Centre de Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya and in the same MNAC.
  In short, the celebration of the 75th 
anniversary of the opening of the Museu 
d’Art de Catalunya gives the MNAC the 
opportunity to house for a few months this 
most important and unlikely to be repea-
ted selection of Guests of Honour.
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D’esquerra a dreta, detalls de B. Martorell, “Anunciació”, Musée de beaux-arts de Montréal;  “Devot 
Crist”, catedral de Perpinyà; S. Dalí, “Retrat de Maria Carbona”, Musée des beaux-arts, Montréal; 
J. Rigau, “Autoretrat del portamines”, Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon; 
J. Cascalls, “Sant Carlemany”, Tresor de la catedral de Girona; R. Cases, “Retrat de Santiago Rusiñol”, 
col. particular; © Salvador Dalí: Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Barcelona, 2009

Se cumplen ahora 75 años de la inau-
guración del Museu d’Art de Catalunya, 
y el MNAC lo celebra reuniendo una 
selección de obras maestras que permi-
te hacer un recorrido por la historia del 
ar te catalán desde la edad media hasta 
el siglo XX.
  La exposición presenta piezas de gran 
calidad artística de procedencia diversa. 
Algunas se encuentran actualmente fuera 
de nuestras fronteras y forman parte de 
las colecciones de museos europeos y 
americanos, mientras otras pertenecen 
a colecciones privadas, a instituciones, 
a museos y al patrimonio eclesiástico de 
Cataluña. Incluso, de forma excepcional, 
algunas de estas obras han abandonado 
por unos meses su función litúrgica para 
sumarse a esta muestra conmemorativa, 
ocasión que se ha aprovechado para su 
restauración en el Centre de Restauració 
de Béns Mobles de Catalunya y en el mis-
mo MNAC. 
  En definitiva, la celebración del 75 
aniversario de la inauguración del Mu-
seu d’Art de Catalunya brinda al MNAC 
la oportunidad de acoger durante unos 
meses esta impor-
tantísima y difícil-
mente repetible 
selección de Invita-
dos de honor.
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