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El Museu Nacional d’Art de Catalunya vol destacar molt especialment la col·laboració 
de la Fundació Endesa, sense la qual aquest projecte no hagués estat possible. 

FUNDACIÓ ENDESA

La Fundació Endesa, presidida per Borja Prado, treballa des d’una clara vocació pel 
desenvolupament social a través de projectes educatius, de formació per al mercat 
laboral, i d’un clar compromís amb el medi ambient i les iniciatives culturals. Totes les 
activitats en què participa o col·labora s’emmarquen sota el lema “Il·luminem Talent”, 
que permet posar el focus en el que és realment important: les persones. 

Des dels seus orígens, la Fundació Endesa impulsa la il·luminació de béns del pa-
trimoni històric i artístic, així com la promoció, recuperació i conservació de l’art i la 
cultura, dels quals la il·luminació que avui s’inaugura n’és un clar exemple. 

Altres mostres de l’actuació de la Fundació Endesa a la ciutat de Barcelona en aquest 
àmbit són la renovació de la il·luminació tant interior com exterior de la Casa de la 
Convalescència de l’Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Palau de la Música, 
la catedral de Barcelona o la façana de la Passió de la Sagrada Família. 

La Fundació Endesa impulsa també projectes de formació adreçats a millorar les com-
petències per al mercat laboral en col·lectius en risc d’exclusió social; d’educació a 
través d’iniciatives basades en la innovació; i mediambientals, vinculades a l’educació 
en cultura ecològica i promoció de l’eficiència energètica.
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Un fons d’art extraordinari sota una nova llum
A partir del mes de gener de 2018 la nova presentació de la col·lecció d’Art del Renai-
xement i barroc del Museu Nacional permet descobrir sota una nova llum unes 250 
obres, entre pintures, estampes i dibuixos, escultures i arts decoratives, a més d’un 
fons bibliogràfic, que són una selecció de la col·lecció de 1.400 obres d’aquest període 
que posseeix el museu. 

Amb aquesta nova presentació creix el nombre d’autors i obres exposades, que pas-
sen de 130 a 250, i creix l’espai que les acull, en total 1.313 m2.

Una col·lecció a descobrir: obres inèdites, nous 
dipòsits i noves atribucions
La nova presentació de la col·lecció d’art del Renaixement i el barroc abasta els se-
gles xvi, xvii i xviii i arriba fins a inicis del xix, un període de més de 300 anys. El Mu-
seu Nacional ha portat a terme una revisió en profunditat de la col·lecció i treu a la llum 
les darreres investigacions. Es presenten obres inèdites, un grup important d’obres 
recentment restaurades, nous dipòsits i es desvetllen algunes noves atribucions.

COL·LECCIÓ DE 
RENAIXEMENT I BARROC
NOVA PRESENTACIÓ

A partir del 24 de gener de 2018

Organitza i produeix: Museu Nacional d’Art  de 
Catalunya

Direcció del projecte: Pepe Serra, director

Comissaris: Francesc Quílez, coordinador de 
col·leccions, i Joan Yeguas, conservador de 
Renaixement i barroc del Museu Nacional

Amb la col·laboració especial de: Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic

Amb el suport de: Fundació Endesa
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Les col·leccions Cambó i Thyssen integrades
La nova presentació també permet fer visible el llegat Cambó i la Colecció Thyssen-
Bornemisza, integrats a la resta de la col·lecció. La integració d’aquestes dues col-
leccions permet revalorar tot el conjunt, es reforcen els lligams i el diàleg entre les 
obres, i s’afavoreix la possibilitat de contextualitzar-les. D’aquesta manera el visitant 
podrà redescobrir dues col·leccions molt valuoses que guanyen visibilitat sense per-
dre la seva unitat.

Idiosincràsia i orígens de la col·lecció
A diferència del que trobem a d’altres institucions, la col·lecció de Renaixement i barroc 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya no prové de patrimoni reial ni ha estat planifica-
da de forma sistemàtica. Es configura a finals del segle xix i principis del segle xx grà-
cies a l’acció de la Junta de Museus i la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
i a les adquisicions i donacions de col·leccionistes privats catalans.

La col·lecció és el resultat de tots aquests esforços i sensibilitats, que van permetre 
reunir un fons d’art d’enorme interès i caràcter, amb una gran qualitat artística. No res-
pon al cànon marcat per la historiografia clàssica ni es pot sotmetre a una ordenació 
tradicional. És el reflex de les circumstàncies històriques, socials i culturals del país i 
per aquest motiu és la propia col·lecció la que genera el discurs.

El nou discurs expositiu
La nova presentació posa en valor el caràcter propi de la col·lecció, més enllà del cà-
non clàssic, i la vinculació històrica del museu amb l’art de l’època a Catalunya.

Les obres estan organitzades seguint un criteri temàtic, relacionat amb els grans mo-
tius que van desvetllar l’interès dels artistes de l’època i que van arribar a transfor-
mar-se en gèneres autònoms: el paisatge, el retrat –inicialment vinculat a l’aparició de 
la figura del donant en un context religiós–, la natura morta –convertida des de finals 
del segle xvi en un escenari d’experimentació visual–, o la iconografia religiosa –que 
va adoptar fórmules més humanistes i més vinculades a l’experiència de la vivència 
mística.

Alhora, aquesta ordenació temàtica troba el seu contrapunt en tres relats que confi-
guren una narrativa més ancorada a criteris cronològics: el Renaixement a Catalunya 
(segle xvi), amb obres, entre d’altres, de Damià Forment o Ayne Bru; el Segle d’Or 
espanyol (segle xvii), representat per Velázquez, Ribera, Ribalta o Francisco de Zur-
barán, i el barroc català (segles xvii i xviii) amb artistes com ara Antoni Viladomat o 
Francesc Pla “el Vigatà”.
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Sala d'obra gràfica
La nova instal·lació es completa amb una sala dedicada a l’obra gràfica, que expo-
sa un recull de dibuixos, gravats i fotografies. Aquest espai permet donar visibilitat a 
una part del ric patrimoni d’obra sobre paper que conserva el Gabinet de Dibuixos i 
Gravats del Museu Nacional, funciona com una reserva visitable i permet la interacció 
amb les obres.

Fons bibliogràfic i numismàtic
La lectura del període es complementa amb una selecció del fons de reserva de la Bi-
blioteca Joaquim Folch i Torres del museu i, properament, amb una selecció de peces 
del Gabinet Numismàtic de Catalunya.

El visitant al centre
El nou discurs expositiu planteja una narració oberta i molt permeable concebuda per 
dinamitzar l’experiència de la visita. Amb aquest objectiu s’han elaborat una sèrie de 
recursos destinats a permetre diferents vies d’accès a la col·lecció: cartel·les comen-
tades, textos d’àmbit i capsules explicatives que permeten realitzar diferents capes de 
lectura complementàries entre si. Els diferents elements es troben en 3 o 4 idiomes i 
s’hi han aplicat els últims criteris d’accesibilitat per prioritzar la legibilitat.

Aquests elements gràfics a les sales es complementen amb un gran nombre de re-
cursos al web i amb una audioguia amb 25 obres comentades, en 8 idiomes, amb un 
suport tablet multimedia.
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Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic 
Gràcies a un conveni de col·laboració amb la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic s’incorporen a 
la nova presentació dues importants obres de Bartolomé Bermejo. Aquestes obres arriben al museu 
cedides en comodat, per un període de 4 anys.

Aquest acord s’inscriu en el marc d’una col·laboració més amplia que contempla l’intercanvi d’obres 
en règim de dipòsit per complementar els respectius discursos museològics, l’assessorament i la 
col·laboració en projectes de recerca científica i documentació. El Museu Nacional disposa des de 1996 
d’un nombrós dipòsit d’obres propietat de l’Institut Amatller i la col·laboració entre les dues institucions 
s’estén a l’Arxiu Mas, important fons fotogràfic del patrimoni artístic, que és propietat de la Fundació.

Llista d’obres:

COL·LABORACIÓ ESPECIAL

Bartolomé Bermejo

Crist al Paradís
Pintura a l’oli i daurat sobre fusta

Ascensió
Pintura a l’oli i daurat sobre fusta

Bartolomé Bermejo. Ascensió, c. 1475. 
Dipòsit de la Fundació privada Institut 
Amatller d’Art Hispànic

Bartolomé Bermejo. Crist al Paradís, c. 1475. 
Dipòsit de la Fundació privada Institut Amatller 
d’Art Hispànic
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Idiosincràsia d’una col·lecció: narrativa 
oberta
La formació de la col·lecció de Renaixement i Barroc és deutora, en gran part, d’iniciatives de 
col·leccionistes privats, encara que va comptar sempre amb la complicitat de la Junta de Mu-
seus, sensible a l’hora de valorar l’interès artístic i històric d’un període, menystingut durant la 
primera dècada del segle xx, quan l’art medieval era vist com la projecció d’un passat polític i 
cultural tant esplendorós com exclusiu. 

El nou relat expositiu posa l’èmfasi en la gran qualitat d’una col·lecció que ens permet fer el 
seguiment puntual dels episodis més representatius de la cultura artística d’entre finals del 
segle xv i inicis del xix. S’estructura en àmbits temàtics, que estableixen unes coordenades 
contextuals, i es complementa amb d’altres de cronològics, que singularitzen determinades 
fortaleses i reforcen la idea d’un sistema de vasos comunicants. 

Els diferents temes parlen de l’art d’una època on la imatge és una de les expressions més 
importants d’un sistema de valors culturals fonamentat en la religió. Al mateix temps, l’aparició 
de la literatura artística indica l’interès que, més enllà de la seva condició material i artesanal, 
l’obra d’art desvetlla en els cercles intel·lectuals i erudits, als quals l’artista aspira a pertànyer. 

La rigidesa dels models teòrics, deutors d’una visió academicista i uniformadora del món, 
deixa de ser vàlida en front d’una col·lecció com aquesta, formada al llarg del temps a través 
d’un procés d’acumulació extraordinàriament ric, però mai sistemàtic. Com que les obres que 
es conserven no reflecteixen un ideal canònic, una ordenació tradicional que les agrupés per 
etapes o estils artístics convencionals provocaria disfuncions discursives. Ben al contrari, són 
les obres les que necessàriament configuren un discurs dinàmic, obert i receptiu, que inclou 
aspectes culturals, socials i ideològics, els quals enriqueixen la visita i estimulen la capacitat 
crítica i reflexiva del visitant, i li proporcionen eines que fomenten la llibertat de pensament, el 
gaudi i el plaer intel·lectual.

TEXTOS DE SALA
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Bartolomé Bermejo
La presència a Barcelona de Bartolomé Bermejo, un dels millors pintors de la Corona d’Aragó, 
és un episodi cabdal per a la història artística de la ciutat. La seva vinguda es deu al patronat-
ge de l’ardiaca Lluís Desplà, que el 1490 li encarrega una pintura per a la seva capella privada: 
la Pietat Desplà. Dos anys després, Jaume Huguet, el representant més eminent de la pintura 
gòtica tardana, mor a Barcelona. 

Bermejo, amb una cultura visual molt rica, deutora de l’assimilació del llenguatge flamenc, 
va trobar en Desplà la complicitat d’un mecenes que exercia un lideratge cultural basat en 
la introducció dels nous valors renaixentistes: la fama, la virtut pública i l’exercici d’un col-
leccionisme que recuperava els models clàssics.

1 Bartolomé Bermejo (Còrdova, cap a 1440 – Bar-
celona, cap a 1501)
Resurrecció
Cap a 1475
Oli i daurat sobre fusta
Adquisició, 1914

2 Bartolomé Bermejo (Còrdova, cap a 1440 – Bar-
celona, cap a 1501)
Davallament de Crist als Llimbs
Cap a 1475
Oli i daurat sobre fusta
Adquisició, 1914

3 Bartolomé Bermejo (Còrdova, cap a 1440 – Bar-
celona, cap a 1501)
Ascensió
Cap a 1475
Oli i daurat sobre fusta
Dipòsit de la Fundació privada Institut Amatller 
d’Art Hispànic

4 Bartolomé Bermejo (Còrdova, cap a 1440 – 
Barcelona, cap a 1501)
Crist al Paradís
Cap a 1475

Oli i daurat sobre fusta
Dipòsit de la Fundació privada Institut Amatller 
d’Art Hispànic

5 Antonio del Pollaiuolo (Florència, 1431/1432 – 
Roma, 1498)
Galba
Entre 1485-1490
Talla en marbre sobre marc conopial en pedra de 
Montjuïc
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona al Museu Provincial d’Antiguitats de 
Barcelona, 1879

6 Antonio del Pollaiuolo (Florència, 1431/1432 – 
Roma, 1498)
Adrià com si fos Mart
Entre 1485-1490
Talla en marbre sobre marc conopial en pedra de 
Montjuïc
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona al Museu Provincial d’Antiguitats de 
Barcelona, 1879
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El Mestre de la Seu d’Urgell, un artista obert 
a Flandes i a França
El Mestre de la Seu d’Urgell és un autor molt original que evoca models figuratius i composi-
tius gestats a Flandes i França. Igual que Bermejo, incorpora el llenguatge flamenc de mane-
ra natural. A aquesta influència s’hi sumen analogies figuratives i compositives de la cultura 
francesa. 

El museu conserva quasi totes les sarges de l’orgue de la catedral de la Seu d’Urgell, una 
de les seves obres més emblemàtica, tant pel seu valor artístic com per la tipologia. Aquest 
conjunt de teles embellien les portes de l’orgue i el preservaven de les inclemències climato-
lògiques. L’ús de la grisalla, d’una gamma gairebé monocromàtica, tenia un sentit devocional 
i s’adaptava al calendari litúrgic, que obligava, en senyal de penitència, durant la Quaresma 
a reduir el temps d’exhibició de les imatges sagrades acolorides i el dedicat a la interpretació 
musical.

7 Mestre de la Seu d’Urgell (Actiu a Perpinyà, al 
darrer terç del segle XV)
Pintures de les portes de l’orgue de la 
catedral de la Seu d’Urgell
Cap a 1495-1498
Tremp sobre tela

Adquisició, 1918); dipòsit de la Generalitat de 
Catalunya, 1993
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art, 1993
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La inèrcia medieval. Tipologies i models 
visuals
El nombre de suports materials i d’aparell artístic sobre els quals es plasma la imatge religiosa 
i civil d’aquesta època s’incrementa, amb la idea d’adoctrinar els creients i fomentar la seva 
capacitat de reflexió. A vegades, els creients concedien a les imatges un poder sobrenatural i 
miraculós que podia derivar en pràctiques d’idolatria i superstició. 

Mentre alguns dels suports mantenen una continuïtat amb la tradició medieval i amb un ús 
estrictament religiós, en d’altres es comença a diferenciar el contingut doctrinal de l’objecte o 
la seva condició funcional i es passa a valorar-ne les qualitats artístiques. En el cas de Catalu-
nya, la dinàmica artística de l’època s’adapta a la realitat tipològica existent i també adopta un 
llenguatge molt eclecticista: conviuen diferents corrents estilístics amb tradicions figuratives.

Catalunya al segle XVI
A començaments del segle xvi, el model renaixentista ja era l’estil hegemònic a les ciutats-
estat del nord d’Itàlia i a Roma, el principal focus d’irradiació d’aquesta nova cultura. A Catalu-
nya, el ritme va ser diferent i moltes novetats figuratives es van adoptar de manera superficial, 
sense que els models tardogòtics, que encara gaudien de gran acceptació, desapareguessin. 
Bona part d’aquestes petites transformacions les van protagonitzar artistes provinents d’altres 
territoris, oberts a incorporar un repertori tipològic i compositiu més variat. El resultat va ser 
que els artistes van adoptar un llenguatge eclecticista que incorporava aspectes de diferents 
corrents estilístics, que s’ha d’interpretar, més que com una limitació, com un símptoma de 
vitalitat creativa.

8 Ayne Bru (Lummen, ducat de Brabant, 
documentat a Catalunya, 1500-1507)
Martiri de sant Cugat
1502-1507
Oli sobre fusta
Adquisició, 1907

9 Ayne Bru (Lummen, ducat de Brabant, 
documentat a Catalunya, 1500-1507)
Sant Càndid
1502-1507
Oli, relleus d’estuc i pa d’or sobre fusta
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956
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10 Joan de Burgunya (Strassburg, Àustria [?], 
documentat a València, Catalunya i Aragó, 1496 – 
Barcelona, 1525)
Mare de Déu amb el Nen i sant Joanet
Entre 1515-1525
Oli sobre fusta
Aportació de la Diputació de Barcelona, 1906

11 Pere Fernández (Múrcia, documentat a Girona, 
1519-1521)
Sant Blai
Entre 1511-1512
Oli sobre fusta
Adquisició, 1986

12 Damià Forment (València, cap a 1475 – Santo 
Domingo de la Calzada, 1540)
Dormició de la Mare de Déu
1534-1537
Talla en alabastre
Dipòsit de l’Ajuntament de Barcelona al Museu 
Provincial d’Antiguitats de Barcelona, anterior a 
1879

13 Mestre de Castelsardo (Actiu a Catalunya i 
Sardenya, finals del segle XV – inicis del segle XVI)
Mort de sant Vicenç
Entre 1500-1510
Tremp, relleus d’estuc i daurat amb pa d’or sobre 
fusta
Dipòsit de la Junta d’Obra de Sarrià, 1903

14 Mestre de Castelsardo (Actiu a Catalunya i 
Sardenya, finals del segle XV – inicis del segle 
XVI)
Flagel·lació de sant Vicenç
Entre 1500-1510
Tremp, relleus d’estuc i daurat amb pa d’or sobre 
fusta 
Dipòsit de la Junta d’Obra de Sarrià, 1903
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15 Mestre de Castelsardo (Actiu a Catalunya i 
Sardenya, finals del segle XV – inicis del segle 
XVI)
Sant Vicenç a les graelles
Entre 1500-1510
Tremp, relleus d’estuc i daurat amb pa d’or sobre 
fusta 
Dipòsit de la Junta d’Obra de Sarrià, 1903

16 Mestre de l’Alliberament de Galceran
Alliberament de Galceran de Pinós
Cap a 1495-1500
Tremp sobre fusta
Adquisició, 1917

17 Taller de Willem Dermoyen (Actiu a Brussel·les, 
entre 1520-1548)
Triomf de la Fama sobre la Mort
Entre 1540-1550
Tapís de llana i seda
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art, 2006
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Tipologies
Retaules, tríptics, políptics, taules d’altar, mobiliari, reliquiaris... configuren un repertori ampli. 
La idea comú en tots ells és que havien d’esdevenir el suport d’unes imatges que havien de 
difondre el missatge de la fe. Eren vistos, alhora, com a objectes devocionals i com a obres 
d’art. El tríptic serà un dels tipus de més èxit. Segurament perquè era un objecte fàcil de trans-
portar i permetia una major proximitat del fidel a la imatge venerada. La portabilitat acabarà 
per configurar un model més autònom que permetrà al final l’emancipació de l’obra d’art del 
suport. 

El simbolisme d’algun d’aquests mobles religiosos es posa de manifest en l’ús de la grisalla a 
l’hora de pintar les imatges de l’exterior de les portes de tancament, fet que recorda el calen-
dari litúrgic que presideix el cicle de vida cristiana.

18 Anònim (Països Baixos meridionals. Taller de 
Brabant)
Bust reliquiari d‘una santa verge
Entre 1520-1530
Talla en fusta de roure
Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932

19 Anònim (Països Baixos meridionals. Taller de 
Brabant)
Bust reliquiari d‘una santa verge
Entre 1520-1530
Talla en fusta policromada al tremp
Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932

20 Damià Forment (València, cap a 1475 – Santo 
Domingo de la Calzada, 1540)
Naixement de la Mare de Déu
Entre 1520-1525
Talla en alabastre amb restes de policromia
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956

21 Alfonso Lombardi (Ferrara, 1497 – Bolonya, 
1537)
Domicià
Talla en marbre
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donació dels marquesos de Barberà, 1838

22 Alfonso Lombardi (Ferrara, 1497 – Bolonya, 
1537)
Tiberi
Entre 1530-1533
Talla en marbre
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donació dels marquesos de Barberà, 1838
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23 Joan Macip, dit «Joan de Joanes» (València, 
1523 – Bocairent, 1579)
Sant Vicenç Ferrer
Entre 1540-1545
Oli sobre fusta
Adquisició, 1904

24 Joan Macip, dit «Joan de Joanes» (València, 
1523 – Bocairent, 1579)
Sant Bru
Entre 1540-1545
Oli sobre fusta
Adquisició, 1904

25 Mestre de Capillas (Actiu a Palència entre 1560-
1580)
Bust reliquiari de santa Agnès
Talla en fusta policromada i daurada
Llegat de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingrés, 1981

26 Pietro Quatraro (Documentat a Nàpols entre 
1599-1622)
Bust reliquiari d’una santa
Primer quart del segle XVII
Talla de fusta daurada, platejada i policromada
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956

27 Niccolò Tribolo (Florència, 1500-1550)
Miquel Mai
Entre 1529-1532
Talla en marbre
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donació dels marquesos de Barberà, 1838

28 Pietro Urbano (Natural de Pistoia, documentat 
entre 1515-1521)
August
Talla en marbre
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
donació dels marquesos de Barberà, 1838

29 Anònim (Catalunya)
Caixa de núvia amb l’Anunciació
Segon quart del segle XVI
Fusta de noguera policromada i daurada
Llegat d’Alberto Par Espina, 1966

30 Anònim (Països Baixos meridionals)
Políptic de sant Joan Evangelista
Cap a 1480-1490
Oli sobre fusta
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya de la dació 
Godia, 1994
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31 Atribuït a Pedro Berruguete (Paredes de Nava, 
cap a 1450 – abans de 1504)
Dues sarges del revestiment de les portes 
d’un retaule amb escenes de la vida de santa 
Caterina
Cap a 1499
Tela, tremp i daurat amb pa d’or sobre sarja
Adquisició, 1965

32 Atribuït al Mestre de l‘Adoració von Groote 
(Actiu a Anvers, cap a 1510-1520)
Tríptic amb Calvari, sant Antoni Abat i santa 
Caterina
Cap a 1520
Fusta, oli i daurat amb pa d’or sobre fusta
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956

33 Neri di Bicci (Florència, 1419-1492)
Estendard processional amb el Nen Jesús 
adorat per la Mare de Déu, sant Joan Baptista 
i àngels
Entre 1452-1492
Llegat de Francesc Cambó, 1949

34 Ludovico (Alvise) de Donati (Documentat al 
Piemont i a la Llombardia, 1491-1512 – mort 
abans de 1534)
Maria Magdalena, Marta, Llàtzer i Maximí 
venerats pels prínceps de Provença i Maria 
Magdalena escoltant el sermó de Crist
Cap a 1508
Tremp sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

35 Mestre d’Astorga (Actiu a Castella, primera 
meitat del segle XVI)
Retaule de la Passió de Crist
Cap a 1530
Tremp, oli i daurat amb pa d’or sobre fusta
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956; llegat 
d’Alberto Par Espina, 1966
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36 Mestre de Frankfurt (Actiu a Anvers, últim quart 
del segle XV – primer terç del segle XVI)
Tríptic del Baptisme de Crist
Entre 1500-1520
Oli i daurat amb pa d’or sobre fusta
Llegat d’Emili Cabot, 1924

37 Pere Nunyes, Pintor de la diòcesi de Viseu, 
Portugal (documentat a Catalunya i Aragó, 1513-
1557)
Portes del retaule de sant Eloi
1526-1529
Tremp, oli i daurat amb pa d‘or sobre fusta
Aportació de la Diputació de Barcelona, 1906

38 Pere Nunyes, Pintor de la diòcesi de Viseu, 
Portugal (documentat a Catalunya i Aragó, 1513-
1557)
Portes del retaule de Sant Eloi del gremi 
dels argenters. L’Anunciació. Revers, portes 
tancades o exterior de les portes
1526-1529
Tremp, oli i daurat amb pa d’or sobre fusta
Aportació de la Diputació de Barcelona, 1906
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La finestra oberta al món
La incorporació de la perspectiva va afavorir l’aparició d’escenes emmarcades en un entorn 
paisatgístic o arquitectònic, que feia més versemblants les narracions representades. També 
feia visible la metàfora del teòric i arquitecte renaixentista Leon Battista Alberti, que conside-
rava l’obra pictòrica com una finestra oberta al món. Sense perdre la seva condició narrativa, 
en algunes obres apareix un tractament formal més naturalista, un gust per la descripció més 
acurada de la realitat. Aquesta actitud prefigura el que serà la progressiva emancipació d’un 
teló de fons naturalista, primer subordinat a la representació d’un relat literari, fins esdevenir 
un motiu autònom, amb una entitat pròpia: la pintura de paisatge.

39 Paolo Caliari, dit «Il Veronese» (Verona, 1528 – 
Venècia, 1588)
Anunciació
Entre 1580-1582
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

40 Mestre de la Seu d’Urgell (Actiu a Perpinyà, al 
darrer terç del segle XV)
Anunciació
Cap a 1495
Oli, relleus d’estuc i daurat amb pa d’or sobre 
fusta
Adquisició, 1918

41 Doménikos Theotokópoulos, dit «El Greco» 
(Càndia, Creta, 1540 o 1541 – Toledo, 1614)
L’Anunciació
Segle XVI
Oli sobre tela
Dipòsit judicial, 2017

42 Cercle d’Alberto Carlieri (Roma, 1672-1720)
La Presentació de la Mare de Déu
Primer quart del segle XVIII
Oli sobre tela
Llegat d’Eduardo Bosch Loredo, 1895
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43 Lorenzo Lotto (Venècia, cap a 1480 – Loreto, 
1556)
Sant Josep i els pretendents de la Mare de Déu
Cap a 1508
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

44 Giovanni Luteri, dit «Dosso Dossi» (Ferrara [?], 
cap a 1490-1541/1542)
Battista Luteri, dit «Battista Dossi», (Ferrara [?], 
1490/1495 – Ferrara, 1548)
Lapidació de sant Esteve
Cap a 1525
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

45 Mestre de la Seu d’Urgell (Actiu a Perpinyà, al 
darrer terç del segle XV)
Sant Jeroni penitent
Cap a 1495
Oli, relleus d’estuc i daurat amb pa d’or sobre 
fusta
Adquisició, 1918

46 Mestre de l’Epifania d’Anvers (Actiu a Anvers, 
primera meitat del segle XVI)
Epifania
Cap a 1520
Oli sobre fusta
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

47 Cornelis Metsys (Anvers, cap a 1510 – cap a 
1562)
Paisatge amb la Fugida a Egipte
1545-1550
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

48 Bartolomeo Montagna (Orzinuovi, cap a 1450 – 
Vicenza, 1523)
Sant Jeroni al desert
1450-1523
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004
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49 Salomon Jacobsz van Ruysdael (Naarden, 
1600/1603 – Haarlem, 1670)
Velers al costat d’un poblet
1660
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

50 Giandomenico Tiepolo (Venècia, 1727-1804)
Expulsió dels mercaders del Temple
Entre 1750-1753
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

51 Hans van Wechelen (Actiu a Anvers, 1530-1570)
Camí del Calvari
Cap a 1560
Oli sobre fusta
Llegat de Domènec Teixidó, 1961; ingrés, 1962

52 Giovanni Antonio Canal, dit «Canaletto», 
(Venècia, 1697-1768)
Retorn de «Il Bucintoro» el dia de l’Ascensió
1745-1750
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

53 Paolo da San Leocadio (San Valentino, cap a 
1445 – València, 1519)
Plany sobre Crist mort
Cap a 1507
Tremp, oli i daurat sobre fusta
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956

54 Ludovico Carracci (Bolonya, 1555-1619)
Presentació del Nen al Temple
Cap a 1605
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004
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Amor i maternitat
La Mare de Déu, un dels emblemes de la concepció doctrinària i militant de l’Església catòlica 
a partir de les ensenyances del Concili de Trento, adquireix importància en la pintura religiosa 
de l’època. La defensa del dogma de la Immaculada Concepció exemplifica l’interès de la je-
rarquia catòlica per destacar el paper d’intermediació atorgat a Maria. El repertori iconogràfic 
inclou un gran nombre de variants. Una és la Conversa Sagrada, on la Mare de Déu ocupa un 
lloc central, envoltada de sants que estableixen amb ella un diàleg visual i donen testimoni de 
la veritat revelada. Hi ha també composicions més convencionals i austeres, protagonitzades 
per la Mare i el Fill, que, lluny del hieratisme d’etapes anteriors, valoren la condició maternal 
de Maria i el tracte afectiu que estableix amb el Nen.

55 [?] Francesco del Cossa (Ferrara, cap a 1435 – 
Bolonya, 1478)
Mare de Déu amb el Nen Jesús i un àngel
Cap a 1460
Tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

56 Anònim (A partir d’un model de Robert Campin dit 
«Mestre de Flémalle» [Tournai, 1375-1444])
Mare de Déu de la Llet
Cap a 1520
Oli sobre fusta de roure
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944 

57 Giovanni da Fiesole, dit «Fra Angelico» 
(Vicchio, cap a 1395/1400 – Roma, 1455)
Mare de Déu de la Humilitat
1433-1435
Tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

58 Jacopo da Ponte, dit «Jacopo Bassano» 
(Bassano del Grappa, cap a 1510-1592)
Francesco da Ponte, dit «Francesco Bassano 
II» (Bassano del Grappa, 1549 – Venècia, 1592)
Adoració dels Mags
Entre 1575-1580
Oli sobre tela
Donació d’Enrique Pedroso Muller, 2005

59 Neri di Bicci (Florència, 1419-1492)
Mare de Déu amb el Nen Jesús en el tron
Segle XV
Tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949
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60 Francesco di Giorgio Martini (Siena, 1439-
1501/1502)
La Mare de Déu i el Nen amb santa Caterina i 
àngels
Cap a 1490
Tremp i oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

61 Vincenzo Frediani (Documentat el 1476 – mort el 
1505)
Mare de Déu amb el Nen Jesús entre sant Pere 
i sant Pau
Cap a 1490
Tremp, daurat amb pa d’or i full metàl·lic sobre 
fusta traspassat a tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

62 Francesco Montelatici, dit «Cecco Bravo» 
(Florència, 1607 – Innsbruck, 1661)
Eva temptada
Segle XVII
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

63 Giovanni Battista Pittoni (Venècia, 1687-1767)
Descans en la Fugida a Egipte
1725-1726
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

64 Giovanni Francesco Romanelli (Viterbo, cap a 
1610-1662)
El retorn d‘Egipte
Entre 1635-1640
Oli sobre tela
Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza en dipòsit 
gratuït al MNAC, 2004

65 Peter Paulus Rubens (Siegen, 1577 – Anvers, 
1640)
La Mare de Déu i el Nen amb santa Isabel i sant 
Joanet
Cap a 1618
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

66 Seguidor de Diego de Siloé (Burgos, cap a 1490 
– Granada, 1563)
Mare de Déu amb el Nen
Entre 1530-1540
Talla en fusta policromada i daurada amb pa d’or
Llegat de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingrés, 1981

67 Matthias Stomer (Amersfoort, cap a 1600 – 
Sicília [?], cap a 1650)
Sagrada Família
Cap a 1640
Oli sobre tela
Llegat de Domènec Teixidó, 1961; ingrés, 1962
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Passió i Sacrifici
Pocs símbols han adquirit la dimensió icònica i universal de la Creu. Considerada l’emblema 
per excel·lència de la comunitat cristiana, és un element referencial de la seva iconografia 
devocional i un símbol passional de sacrifici. Tenint en compte la seva capacitat de transcen-
dència i imantació, la Creu ha estat un dels motius més representats pels artistes de l’època 
i un dels que ha perdurat més enllà del context històric i cultural en el qual va néixer. Seguint 
l’exemple del martiri i la passió de Crist, la iconografia barroca converteix la representació 
d’escenes martirials, on els protagonistes són sotmesos a les més ferotges tortures i pati-
ments inimaginables, en imatges de culte i de devoció, per tal que els fidels s’emmirallin en 
aquests models de virtuts, els imitin i hi estableixin relacions empàtiques.

68 Anònim (Actiu a Suàbia, cap a 1520)
Crucifixió
Cap a 1520
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

69 Anònim. Castella (A partir d’un model d’Albercht 
Bouts [Lovaina, cap a 1452/1460 - 1549])
Crist Varó de dolors
Segon quart del segle XVI
Oli sobre fusta
Dipòsit de l’antiga col·lecció Bosch i Catarineu, 
1934; adquisició, 1950

70 Anònim. Escola hispanoflamenca (a partir 
d‘un model de Rogier van der Weyden [Tournai, 
1399/1400 – Brussel·les, 1464])
Davallament de la Creu
Entre 1500-1510
Oli sobre fusta
Adquisició de la col·lecció Muntadas, 1956

71 Gioacchino Assereto (Gènova, 1600-1649)
Jael i Sisserà
Segon quart del segle XVII
Oli sobre tela
Adquisició, 1966
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72 Atribuït a Martín Bernat (Documentat a 
Saragossa, 1450-1505)
Creu processional amb el bust de Crist i els 
instruments de la Passió
1477-1505
Oli sobre fusta
Aportació de la Comissió Provincial de 
Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al 
Museu Provincial d’Antiguitats de Barcelona, 1888

73 Atribuït a Orazio de Ferrari (Voltri, 1606 – 
Gènova, 1657)
Atribuït a Giovanni Andrea de Ferrari (Gènova, 
1598-1669)
Els fills de Jacob presenten al seu pare la 
túnica de Josep
Entre 1630-1650
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

74 Andrea Bregno (Righeggia, 1421 – Roma, 1506)
Sant Sebastià
Cap a 1460
Talla en fusta de pi policromada amb restes de 
daurat
Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932

75 Cercle d’Albrecht Bouts [Lovaina, cap a 1460-
1549 (a partir d’un model d’Albrecht Bouts)]
Santa Faç
Cap a 1500
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Fàbregas, 1934

76 Marcellus Coffermans (Actiu a Anvers, 1549-
1575)
Davallament de la creu
Tercer quart del segle XVI
Oli sobre fusta
Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932

77 Jacopo da Ponte, dit «Jacopo Bassano» 
(Bassano del Grappa, cap a 1510-1592)
Calvari
Cap a 1575
Oli sobre pissarra
Adquisició, 1966

78 Manuel Pereira (Porto, 1588 – Madrid, 1683)
Ecce Homo
Entre 1635-1650
Fusta policromada
Donació d’Enric Batlló Batlló a la Diputació de 
Barcelona; dipòsit, 1914
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79 Giambattista Piazzetta (Venècia, 1682-1754)
Sacrifici d’Isaac
1712-1714
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

80 Taller de Luis de Morales, dit «El Divino» 
(Badajoz, 1510/1511 – Alcántara, 1586)
Ecce Homo
Entre 1570-1580
Oli sobre fusta
Adquisició, 1916

81 Taller de Francisco de Zurbarán (Fuente de 
Cantos, 1598 – Madrid, 1664)
Crist crucificat
Cap a 1655
Oli sobre tela
Llegat d’Agustí Montal, 1966

82 Doménikos Theotokópoulos, dit «El Greco» 
(Càndia, Creta, 1540 o 1541 – Toledo, 1614)
Crist amb la Creu
Entre 1590-1595
Oli sobre tela
Llegat de Santiago Espona, 1958

83 Giambattista Tiepolo (Venècia, 1696 – Madrid, 
1770 i taller)
Crist camí del Gòlgota
Posterior a 1738
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

84 Anònim (Itàlia)
Crist crucificat
Primer quart del segle XVII
Talla en vori policromat i creu de fusta amb 
incrustacions de vori i carei
fusta
closca de tortuga, carei
Llegat de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingrés, 1981

85 Diego Lopes
Creu processional
Segona meitat del segle XVI
Argent repussat, cisellat, amb restes de daurat i 
elements de fosa sobre ànima de fusta
Donació d’Enric Batlló Batlló a la Diputació de 
Barcelona; dipòsit, 1914



86

91

87

88

90

71

89

29

Místics i visionaris
La doctrina contrareformista eleva la figura dels sants i els converteix en mediadors entre 
l’home i Déu. El seu exemple, la contemplació, la pregària, la renúncia als béns materials o un 
ideal de vida contemplativa predisposen el creient a intensificar la vivència de la fe cristiana i 
li faciliten la comunió amb la divinitat. L’èxtasi místic, les visions il·luminades o l’actitud d’ab-
negació i entrega incondicional a l’esperança de la fe són alguns dels signes externs de l’ideal 
de vida cristiana. La pintura del segle xvii que fa una exaltació de les experiències sobrenatu-
rals, que traslladen els protagonistes a estadis de plenitud religiosa n’és un bon reflex. Lluny 
de generar reaccions d’incredulitat, aquest tipus d’experiències desvetlla en els creients una 
resposta emotiva, una commoció pietosa i sentimental.

86 Anònim
Sant Jeroni
Entre 1630-1700
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

87 Anònim (Itàlia. Llombardia)
Sant Francesc d’Assís en èxtasi
Entre 1615-1635
Oli sobre tela
Llegat d’Antònia de Miró i Anguera, lliurat 
per la seva filla adoptiva Maria Concepció de 
Castellarnau, 1948

88 Bernardo Cavallino (Nàpols, 1616-1656)
Sant Joan Evangelista
Entre 1640-1650
Oli sobre fusta
Donació de Joan Prats Tomàs, 1973

89 Mateo Cerezo (Burgos, 1637 – Madrid, 1666)
Sant Joan Evangelista
Cap a 1665
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

90 Raffaellino del Garbo (Florència, cap a 1470-
1524)
Sant Joan Baptista
Cap a 1505
Tremp sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

91 Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – Bor-
deus, 1828)
L’Aparició de la Mare de Déu del Pilar
1775-1785
Oli sobre tela
Dipòsit judicial, 2017
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92 Mattia Preti (Taverna, 1613 – Malta, 1699)
Sant Pau ermità
Segle XVII
Oli sobre tela
Adquisició, 1904

93 Massimo Stanzione (Orta di Atella 1585 [?] – 
Nàpols, 1656)
Santa Agnès
Entre 1635-1640
Oli sobre tela
Llegat de Santiago Espona, 1958

94 Doménikos Theotokópoulos, dit «El Greco» 
(Càndia, Creta, 1540 o 1541 – Toledo, 1614)
Sant Pere i sant Pau
Entre 1590-1600
Oli sobre tela
Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932

95 Giambattista Tiepolo (Venècia, 1696 – Madrid, 
1770)
Giandomenico Tiepolo (Venècia, 1727-1804)
Santa Cecília
1750-1760
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

96 Francisco Rizi (Madrid, 1614 – El Escorial, 1685)
L’àngel allibera sant Pere
Entre 1670-1685
Oli sobre fusta
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

97 Francisco Rizi (Madrid, 1614 – El Escorial, 1685)
L’àngel davant el Sepulcre
Entre 1670-1685
Oli sobre fusta
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

98 Atribuït a Peter Paulus Rubens (Siegen, 1577 – 
Anvers, 1640)
Sant Roc com a patró de la pesta
Cap a 1623
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004
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El Segle d’Or
La historiografia va encunyar el terme Segle d’Or per referir-se a una època, el segle xvii, 
caracteritzada per un canvi en el rol dels artistes peninsulars en el context europeu. Tot i que 
aquests mestres havien assolit un alt nivell qualitatiu, l’hegemonia classicista els situava a la 
perifèria del sistema artístic. Es considerava que la seva aportació era poc rellevant perquè 
s’inclinaven pel naturalisme, lluny de l’idealisme canònic. Però el descobriment modern de 
l’obra de pintors com ara Velázquez, Zurbarán o Ribera va suposar un canvi: la seva creativi-
tat va començar a ser reconeguda i es va obrir el focus d’interès dels erudits europeus. Es va 
posar en valor la seva originalitat i aportació a la configuració d’un model barroc europeu, que 
havia trobat en l’escola espanyola un contrapunt estimulant, la visió mística convertida en un 
estereotip cultural. 

99 Juan Bautista Maíno (Pastrana, 1581 – Madrid, 
1649)
La conversió de sant Pau
Cap a 1614
Oli sobre tela
Adquisició, 1952

100 Francesc Ribalta (Solsona, 1565 – València, 
1628)
Ramon Llull
Cap a 1620
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

101 Josep de Ribera o Jusepe de Ribera, dit «Lo 
Spagnoletto» (Xàtiva, 1591 – Nàpols, 1652)
Martiri de sant Bartomeu
1644
Oli sobre tela
Adquisició, 1903

102 Anònim (Andalusia. Sevilla A partir d’un Diego 
Velázquez no conservat)
Sant Joan Evangelista a Patmos
Entre 1616-1625
Oli sobre tela
Donació de Joan Prats Tomàs, 1973
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103 Pedro de Mena (Granada, 1628 – Màlaga, 1688)
Sant Pere d’Alcàntara
Entre 1663-1673
Talla en fusta policromada
Adquisició, 1907

104 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Sant Francesc d’Assís segons la visió del papa 
Nicolau V
Cap a 1640
Oli sobre tela
Adquisició, 1905

105 Joan Ribalta (Madrid, 1596 ó 1597 – València, 
1628)
Sant Jeroni
1618
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

106 Diego Velázquez (Sevilla, 1599 – Madrid, 1660)
Sant Pau
Cap a 1619
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

107 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Immaculada Concepció
1632
Oli sobre tela
Llegat de Santiago Espona, 1958
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Llegat Cambó

El polític i mecenes Francesc Cambó i Batlle (Verges, 1876 – Buenos Aires, 1947) és una 
figura destacada del primer quart del segle xx. Com a promotor cultural, va crear la Fundació 
Bernat Metge, la Fundació Bíblica Catalana, la Fundació Hebraico-Catalana o l’Editorial Alp-
ha, dedicades a la promoció i difusió de la cultura i la llengua catalanes. 

Entre 1927 i 1936, assessorat per experts internacionals, va començar a col·leccionar art. Va 
reunir un conjunt de pintures, conscient de les llacunes de les col·leccions dels museus de 
Barcelona i Madrid. El 1946, en el seu darrer testament, va llegar una cinquantena d’obres 
a l’Ajuntament de Barcelona. És un conjunt ric i divers, d’un alt nivell qualitatiu, que abraça 
la història de la pintura europea des del segle xiv fins a inicis del xix. Constitueix l’aportació 
desinteressada de més valor que ha rebut el museu al llarg de la seva història. 

108 Giandomenico Tiepolo (Venècia, 1727-1804)
El minuet
1756
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

Col·lecció Thyssen-Bornemisza
La selecció de peces dipositades al Museu Nacional pel Museo Thyssen-Bornemisza presen-
ta una visió de l’art europeu des del segle xiii fins al xviii. Són obres que reflecteixen tant el 
gust del col·leccionista com els vincles artístics entre Catalunya, Itàlia i altres països centre-
europeus, els corrents estilístics dels quals van deixar empremta en el nostre art. A més dels 
primitius italians del Trecento i del Quattrocento, hi ha els grans mestres del Cinquecento i del 
barroc europeu, entre els quals cal esmentar Fra Angelico, Tiziano i Rubens, i ja al Settecento, 
els venecians Tiepolo, Piazetta i Canaletto, a banda de la pintura intimista d’Amorosi i la social 
de Ceruti.

Destaca, també, la presència notable dels artistes septentrionals del segle xvi, amb un nodrit 
grup de retrats i obres religioses, entre les quals destaquen l’obra de Cranach.
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Natura morta
És un dels gèneres més conreats pels artistes tot i ser poc valorat per la literatura artística de 
l’època. Representar fruites, verdures, flors, animals de caça o peixos va esdevenir una eina 
formativa, perquè resoldre problemes com ara la incidència de la llum sobre els objectes era 
un autèntic repte creatiu. Es van recuperar anècdotes protagonitzades per pintors antics, que 
amb habilitat tècnica havien enganyat l’espectador, que no havia sabut diferenciar la realitat 
natural de la pintada. L’humanisme incitava la rivalitat entre artistes antics i moderns, com una 
manera de valorar-ne la competència i el virtuosisme. 

Influenciada per la Contrareforma, la pintura barroca va potenciar el subgènere de la Vanitas: 
incidia en l’efímer de l’existència humana i transmetia la idea de la superioritat de la vida con-
templativa i la fugacitat dels béns materials.

109 Juan de Espinosa (Documentat a Madrid, entre 
1628-1659)
Natura morta amb pomes, nou, raïm i glans
Cap a 1646
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

110 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Natura morta amb taula parada
Cap a 1620
Oli sobre tela
Llegat de Domènec Teixidó, 1961; ingrés, 1962

111 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Natura morta amb cistella de fruita
Entre 1622-1623
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

112 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Natura morta de fruites i gerra
1626
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015



113

114

115

117 118

116

35

113 Luis Egidio Meléndez (Nàpols, 1716 – Madrid, 
1780)
Natura morta amb salmó i estris de cuina
Entre 1772-1780
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Fàbregas, 1934

114 Luis Egidio Meléndez (Nàpols, 1716 – Madrid, 
1780)
Natura morta amb pomes, raïm, melons, pa, 
gerra i ampolla
Cap a 1771
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

115 Mestre de Stirling-Maxwell (Actiu al primer terç 
del segle XVII)
Natura morta amb cistella de fruites, carabassa 
i raïm
Entre 1615-1625
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

116 Michele Pace, dit «Michelangelo da 
Campidoglio» (Roma, 1610-1670)
Natura morta amb raïm, figues i carbassa
Entre 1650-1670
Oli sobre tela
Llegat de Claudi Sabadell i Sastres, 1945

117 Tommaso Realfonzo, dit «Masillo» (Nàpols, cap 
a 1677 – després de 1743)
Natura morta amb magranes, pomes, peres, 
raïm, figues i ocells
Primera meitat del segle XVIII
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Fàbregas, 1934

118 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Natura morta d’atuells
1635-1664
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1951
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119 Juan de Zurbarán (Llerena, 1620 – Sevilla, 1649)
Panera de pomes, codonys i magranes
Entre 1643-1645
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

120 Pedro de Camprobín (Almagro, 1605 – Sevilla, 
1674)
Plat de figues
Cap a 1656
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

121 Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 
– Madrid, 1664)
Natura morta amb plat de codonys
Entre 1633-1664
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1946

122 Juan van der Hamen y León (Madrid, 1596-
1631)
Plat de magranes
Entre 1629-1631
Dimensions amb annexos: 46,5 x 61 x 6,5 cm
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

123 Juan de Zurbarán (Llerena, 1620 – Sevilla, 1649)
Natura morta amb fruita i cadernera
Entre 1639-1640
Oli sobre tela
Adquisició, 1904
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Garlandes i flors
El descobriment d’espècies exòtiques va impulsar a Europa un interès per la botànica. La 
temàtica floral, a Flandes, va adquirir autonomia dins el gènere de la natura morta a principis 
del segle xvii. Les garlandes, per exemple, constitueixen un subgènere de la pintura de flors, 
que es va popularitzar en el context contrareformista. Contenien una composició figurativa 
central envoltada del floratge, representat a mode de trompe-l’oeil. Per fer cadascuna de les 
parts habitualment la col·laboraven dos artistes especialitzats. A Espanya, aquests models es 
van consolidar a mitjan segle xvii. 

Seguint la vanitas, les flors simbolitzen la fugacitat i fragilitat de la vida: la rosa n’esdevé el 
paradigma més clar. Els lliris al·ludeixen a la puresa de la Mare de Déu i els clavells recorden 
l’amor diví de Maria durant la Crucifixió, quan les seves llàgrimes es van transmutar en clavells.

124 Juan de Arellano (Santorcaz, 1614 – Madrid, 
1676)
Cistella de flors
Cap a 1670
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

125 Pedro de Camprobín (Almagro, 1605 – Sevilla, 
1674)
Gerro amb flors
1667
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015

126 Luca Giordano (Nàpols, 1634-1705)
José de Arellano (Madrid, 1653 – després de 
1714)
La filla del faraó i Moisès
Cap a 1699
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya de la dació 
Torres, 1995
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127 Luca Giordano (Nàpols, 1634-1705)
José de Arellano (Madrid, 1653 – després de 
1714)
Rut
Cap a 1699
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya de la dació 
Torres, 1995

128 Bartolomé Pérez (Madrid, 1634-1693)
Garlanda de flors amb la Mare de Déu de 
l’Anunciació
Cap a 1676
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya de la dació 
Torres, 1995

129 Bartolomé Pérez (Madrid, 1634-1693)
Garlanda de flors amb sant Gabriel Arcàngel
Cap a 1676
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya de la dació 
Torres, 1995

130 Antonio Ponce (Valladolid, cap a 1608 – Madrid, 
1677)
El mes de maig
Entre 1635-1640
Oli sobre tela
Dipòsit temporal de col·leccionista privat, 2014; 
ingrés, 2015
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Biografies pintades. Retrat
El retrat esdevé un gènere molt conreat pels artistes de l’època. Deutor de la difusió de la 
medalla renaixentista, és un dels principals signes d’identitat de la nova cultura de l’època. La 
col·lecció del museu reflecteix els diferents usos simbòlics que se’n fa: des d’exemplars de 
significació religiosa, que remeten al model del retrat del donant, fins a d’altres de tipus memo-
rialístic, que evoquen persones desaparegudes o es vinculen a la idea del poder. L’afirmació 
de la individualitat palesa l’aparició d’una nova cosmovisió, on el retrat és una eina en què la 
clientela hi veu la plasmació del prestigi social. 

L’autoretrat, que documenta un canvi en la percepció del rol social de l’artista, adquireix impor-
tància. Aquesta pràctica palesa també un increment de l’autoestima dels autors, que, alhora, 
comencen a signar determinats encàrrecs.

131 Jean-Honoré Fragonard (Grassa, 1732 – París, 
1806)
Retrat de Charles-Michel-Ange Challe (?)
Cap a 1769
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

132 Vittoria Colonna [?]
1520-1525
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

133 Jacopo Robusti, dit «Tintoretto» (Venècia, 
1519-1594)
Retrat de cavaller
Entre 1553-1554
Oli sobre tela adherida sobre fusta
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944
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134 Jacopo Robusti, dit «Tintoretto» (Venècia, 
1519-1594)
Retrat del procurador Alessandro Gritti
1581-1582
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

135 Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/1490 – 
Venècia, 1576)
Retrat d’Antonio Anselmi
Cap a 1550
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

136 [?] Adriaen Hanneman (L’Haia, 1604-1671)
Retrat de cavaller
Cap a 1655
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

137 Anònim (Actiu a Anvers, entre 1530-1535)
Maria Magdalena
1530-1535
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

138 Anònim (Actiu a la cort del Tirol, cap a 1485)
Retrat de Kunigunda d’Àustria
Cap a 1485
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

139 Atribuït a Hans Wertinger (Landshut, cap a 
1465/1470-1533)
Retrat d’un home de 30 anys
1525
Oli sobre tela adherida sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004
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140 Pedro Berruguete (Paredes de Nava, cap a 1450 
– abans de 1504)
Sant Gregori Papa
Cap a 1495
Oli i daurat amb pa d’or sobre fusta
Donació de Joan Prats Tomàs, 1973

141 Cercle de Bartolomeo degli Erri (Documentat a 
Mòdena, 1447-1482 [?])
Sant [?] monjo amb el model d’una església
Cap a 1480
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

142 Claudio Coello (Madrid, 1642-1693)
Retrat de Carles II
Entre 1680-1683
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

143 Claudio Coello (Madrid, 1642-1693)
Juan Francisco de la Cerda, VIII duc de 
Medinaceli
Cap a 1670
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

144 Willem Drost (Amsterdam, 1633 – Venècia, 1659)
Retrat de jove
Cap a 1654
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

145 Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – 
Bordeus, 1828)
Manuel Quijano
1815
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1951
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146 Lodewijk van der Helst (Amsterdam, 1642-1684)
Retrat d’una dama
Entre 1660-1680
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya de la dació 
Torelló, 1994

147 Maurice Quentin de la Tour (Saint-Quentin, 
1704-1788)
Pierre-Louis Laideguive
Cap a 1761
Pastel sobre paper de color adherit sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

148 Francesc Lacoma Sans (Barcelona, 1784 – 
Madrid, 1812)
Autoretrat
1805
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

149 Vicente López Portaña (València, 1772 – Madrid, 
1850)
Retrat de Pasqual Pere Moles
Entre 1794-1796
Oli sobre tela
Llegat de Martí Estany, 1938; ingrés, 1943

150 Juan Bautista Maíno (Pastrana, 1581 – Madrid, 
1649)
Retrat de Fra Alonso de sant Tomàs
Entre 1648-1649
Oli sobre tela
Donació de Maria Badeigts, marquesa de 
Cornellà, 1935

151 Antonio Mercar (Madrid, 1788 – [?])
Retrat del pintor Zacarías González Velázquez
Cap a 1828
Oli sobre tela
Donació de Joan Prats Tomàs, 1973

152 Juan Pantoja de la Cruz (Valladolid, 1553 – 
Madrid, 1608)
Felip III, príncep
1590-1592
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

153 Hyacinthe Rigaud (Perpinyà, 1659 – París, 1743)
Autoretrat [?]
Entre 1700-1710
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944
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154 Peter Paulus Rubens (Siegen, 1577 – Anvers, 
1640)
Lady Aletheia Talbot, comtessa d‘Arundel
1620
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

155 Taller de Paolo Caliari, dit «Il Veronese» 
(Verona, 1528 – Venècia, 1588)
Santa Caterina
1580-1585
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

156 Vincenzo Tamagni (San Gimignano, 1492 – 
documentat fins al 1529)
Retrat de dama
Cap a 1523
Oli sobre fusta traspassat a tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

157 Élisabeth-Louise Vigée Le Brun (París, 1755-
1842)
Retrat de nena
1788-1790
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

158 Jan Gossaert, dit «Mabuse» (Maubeuge, cap a 
1478 – Breda, 1532)
Retrat d’Enric III, comte de Nassau
Entre 1530-1532
Oli sobre fusta
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

159 Nicolas de Largillière (París, 1656-1746)
Retrat de jove amb perruca
Cap a 1700
Oli sobre tela
Adquisició, 1914
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160 Salvador Mayol (Barcelona, 1775-1834)
Autoretrat
Cap a 1800
Oli sobre tela
Dipòsit de l’Arxiu Històric de Barcelona, 1941

161 Hans Mielich (Documentat a Baviera, 1516-1573)
Retrat d’una dona de 57 anys
1539
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

162 Alonso Sánchez Coello (Benifairó de les Valls, 
cap a 1531 – Madrid, 1588)
Retrat de la infanta Caterina Miquela
Entre 1582-1584
Oli sobre tela
Llegat de Lluís Garriga Roig, 1940; ingrés, 1953

163 Manuel Bayeu (Saragossa, 1740 – Cartuja de Las 
Fuentes, Lanaja, 1809)
Autoretrat
Entre 1780-1790
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906
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La imatge del donant
Les relacions entre artista i client reflecteixen la situació dominant dels promotors dels encàr-
recs artístics. Qui pagava una obra triava l’artista, el tema que s’hi havia de representar i, fins 
i tot, decidia els colors que s’havien d’utilitzar. L’intervencionisme abusiu indicava el poder del 
client i el concepte de l’obra d’art entesa com un element que proporcionava prestigi social, 
fama i reconeixement. La sumptuositat i l’ostentació es traduïa en l’elecció de determinats 
colors rars, o molt cars, que tenien significat simbòlic. L’aparició del donant a les escenes 
representades ajudava a consolidar aquest model. La casuística i les tipologies són variades: 
des de la figuració del donant tot sol o acompanyat de tota la família, fins a aparèixer agenollat 
davant de Crist, la Mare de Déu o un sant. Aquest tipus de representació és l’origen del retrat 
d’època moderna.

164 Patricio Cajés (Arezzo, cap a 1544 – Madrid, 
1612)
Adoració de Crist amb la família Ayala
Entre 1600-1610
Oli sobre tela
Adquisició, 1905

165 Francisco Martínez, dit «El Jove» (Valladolid, 
1574 – Medina del Campo, 1626)
Donants davant un Crist crucificat
1594
Oli sobre tela
Adquisició, 1903

166 Sebastiano Luciani, dit «Sebastiano del 
Piombo» (Venècia, cap a 1485 – Roma, 1547)
Lucas Cranach, dit «El Vell» (Kronach, 1472 – 
Weimar, 1553)
Santa Isabel amb el duc Jordi de Saxònia com 
a donant
Cap a 1514
Oli sobre fusta

Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

167 Lucas Cranach, dit «El Vell» (Kronach, 1472 – 
Weimar, 1553)
Santa Anna amb la duquessa Bàrbara de 
Saxònia com a donant
Cap a 1514
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

168 Neri di Bicci (Florència, 1419-1492)
Sant Llorenç, sant Miquel i el drac, Dormició de 
la Mare de Déu, martiri de santa Caterina i sant 
Joan Evangelista
1475-1480
Tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949
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La capella Carracci
El banquer castellà Juan Enríquez de Herrera, el 1602, va adquirir un espai a l’església de 
Sant Jaume dels Espanyols a Roma, per fundar-hi una capella votiva dedicada a sant Dídac 
d’Alcalà, per agrair-li la curació d’un fill seu. La decoració mural es va encarregar a Annibale 
Carracci, un dels pintors més destacats de l’època. Va dissenyar les pintures i va dirigir els tre-
balls fins que va emmalaltir. Els seus ajudants i col·laboradors van acabar l’obra, cap a finals 
del 1606. S’hi representen la vida i els miracles de sant Dídac, l’Assumpció de la Mare de Déu 
i els apòstols al voltant del sepulcre buit.

El 1818 l’església es va dessacralitzar i uns anys després els frescos es van arrencar i tras-
passar a tela. La majoria de les pintures murals van abandonar Roma el 1850 i actualment es 
conserven al museu i al Museo Nacional del Prado.

169 Annibale Carracci (Bolonya, 1560 – Roma, 1609 
i col·laboradors)
Conjunt de pintures murals de la capella 
Herrera, dedicada a sant Dídac d’Alcalà
1604-1606
Fresc traspassat a tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906
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Mite i al·legoria
La col·lecció conserva un notable conjunt de composicions mitològiques i al·legòriques que 
posa en relleu la importància que van tenir a l’època aquestes narratives extretes de la litera-
tura clàssica. La recuperació dels models classicistes plasma l’actuació d’artistes permeables 
a un repertori visual més diversificat. El procés d’assimilació, però, no és uniforme i va des 
d’una resposta superficial i episòdica a una altra de més estructural, que respon a una visió 
més oberta i receptiva.

El caràcter emblemàtic i fundacional del mite, en tant que representació simbòlica de deter-
minats arquetipus universals, es pot presentar en clau moralitzadora o pedagògica, ja que es 
tracta d’una iconografia que difon un ideari humanista que contribueix a l’edificació moral de 
l’individu. 

170 Damià Campeny (Mataró, 1771 – Barcelona, 
1855)
Lucrècia
Roma, 1803
Fosa en bronze
Dipòsit del Consell Provincial d’Agricultura, 
Indústria i Comerç de Barcelona, 1904 (guix); fosa 
en bronze per la Junta de Museus, 1934

171 Damià Campeny (Mataró, 1771 – Barcelona, 
1855)
La mort de Cleòpatra
Cap a 1804
Fosa en bronze
Dipòsit del Consell Provincial d’Agricultura, 
Indústria i Comerç de Barcelona, 1904 (guix); fosa 
en bronze per la Junta de Museus, 1934

172 Pere Crusells (Barcelona, 1672-1744)
Retrat de dama amb atributs de Diana
1725
Oli sobre tela
Adquisició, 1931

173 Giovanni Agostino da Lodi, dit «Pseudo-
Boccaccino» (Actiu a la Llombardia, 1467-
1524/1525)
Ladon i Siringa
Cap a 1515
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

174 Giovanni Agostino da Lodi, dit «Pseudo-
Boccaccino» (Actiu a la Llombardia, 1467-
1524/1525)
Pan i Siringa
Cap a 1515
Oli sobre fusta
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004
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175 Anton Francesco dello Scheggia (Documentat a 
partir de 1465 – mort el 1476)
Les set Virtuts
1465-1470
Tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

176 Giovanni di Ser Giovanni, dit «Lo Scheggia» 
(San Giovanni Valdarno, 1406 – Florència, 1486)
Les set Arts Liberals
Cap a 1460
Tremp sobre fusta amb acabats d’or
Llegat de Francesc Cambó, 1949

177 Josep Bernat Flaugier (Martigues, 1757 – 
Barcelona, 1813)
Seguici nupcial amb l’estàtua d’Himeneu
Cap a 1800
Oli sobre fusta, Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Fàbregas, 1934

178 Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 – 
Bordeus, 1828)
Al·legoria de l’Amor, Cupido i Psique [?]
1798-1805
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

179 Jean-Baptiste Pater (Valenciennes, 1695 – París, 
1736)
La tardor
Cap a 1725
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

180 Jean-Baptiste Pater (Valenciennes, 1695 – París, 
1736)
L’hivern
Cap a 1725
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949

181 Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/1490 – 
Venècia, 1576 i taller)
Noia davant el mirall
Posterior a 1515
Oli sobre tela
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954
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Cel i Terra, geografies imaginàries
En la cultura cristiana, el principi del decòrum obligava a diferenciar clarament l’espai sagrat 
del terrenal, segons un criteri de jerarquització. Però en algunes representacions religioses, 
protagonitzades per un sant, la versemblança de la narració justificava l’aparició d’un espai on 
convivien elements dels dos mons.

Amb uns recursos escenogràfics molt efectistes, inspirats en el teatre, la iconografia barroca 
va representar escenes devocionals, creant una geografia imaginària, on les criatures terre-
nals i les celestials compartien un espai entre una realitat i l’altra. Aquesta geografia esdevenia 
una metàfora del poder d’intercessió de les imatges sagrades, en convertir-se en una font de 
veneració, i una clara al·lusió a les facultats superiors que s’atribuïen als sants.

182 Anònim
Àngel ceroferari
Primera meitat del segle XVIII
Fusta policromada i daurada
Llegat de José Antonio Bertrand Mata, 1970; 
ingrés, 1981

183 Francisco Camilo (Madrid, cap a 1615-1673)
Ascensió
1651
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

184 Andrea Vaccaro (Nàpols, 1604-1670)
Tobies i el peix
1667
Oli sobre tela
Adquisició, 1904

185 Andrea Vaccaro (Nàpols, 1604-1670)
Benedicció de Ragüel a la seva filla Sara abans 
de partir d’Ecbàtana amb Tobies
1667
Oli sobre tela
Adquisició, 1904
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186 Andrea Vaccaro (Nàpols, 1604-1670)
Tobies cura la ceguesa del seu pare
1667
Oli sobre tela
Adquisició, 1904

187 Andrea Vaccaro (Nàpols, 1604-1670)
Trobada de Tobies amb l’arcàngel Rafael
1667
Oli sobre tela
Adquisició, 1904

188 Paolo de Matteis (Piano Vetrale, 1662 – Nàpols, 
1728)
El rei Venceslau IV sentencia a sant Joan 
Nepomucè
1710
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

189 Francisco de Solís (Madrid, 1620-1684)
Anunciació
1664
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944
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Narratives populars 
L’aparició de nous actors a l’escena artística és una de les principals novetats en el repertori 
de l’època. Els personatges populars desvetllen l’interès i la curiositat dels artistes, i es con-
verteixen en protagonistes de les narracions pictòriques. L’increment del nombre de produc-
cions d’aquestes característiques indica l’existència d’una demanda clientelar que les valora. 

Excepte algunes escenes amb una finalitat moralitzadora implícita, la majoria de les compo-
sicions deriven en pràctiques lúdiques i exercicis per desencadenar emocions simpàtiques, 
vistes des de la superioritat moral. Els personatges que hi apareixen conformen un ventall 
de situacions ambivalents i contradictòries. A les evidents aparences de misèria i precarietat, 
se superposa una actitud de distanciament moral, que no busca una resposta paternalista o 
generar compassió.

190 [?] Govert Flinck (Clèveris, 1615 – Amsterdam, 
1660)
Retrat masculí
Cap a 1640
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949; ingrés, 1954

191 Antonio Amorosi (Comunanza, cap a 1660 – 
Roma, 1738)
Nena cosint
Cap a 1720
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

192 Anònim. Itàlia
Nens captaires
Cap a 1700
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

193 Atribuït a Giacomo Francesco Cipper, dit 
«Todeschini» (Feldkirch, 1664 – Milà, 1736)
Vella amb un fanal
Cap a 1715
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944
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194 Giacomo Ceruti, dit «Pitocchetto» (Milà, 1698-
1767)
Tres captaires
1736
Oli sobre tela
Col·lecció Thyssen-Bornemisza en dipòsit al 
MNAC, 2004

195 Lucas Cranach, dit «El Vell» (Kronach, 1472 – 
Weimar, 1553)
Parella amorosa desigual
1517
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

196 Pieter de Hooch (Rotterdam, 1629 – Haarlem, 
1684)
El portador de males notícies
Cap a 1655
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

197 Bernhard Keil, dit «Monsù Bernardo» 
(Helsingor, 1624 – Roma, 1687)
Nens amb raïms (Al·legoria de Bacus)
Entre 1656-1660
Oli sobre tela
Dipòsit de la col·lecció Gil, 1922; adquisició, 1944

198 Quinten Metsys (Lovaina, 1465/1466 – Anvers, 
1531)
Cap de vell
Cap a 1525
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949

199 Pieter Quast (Amsterdam, 1605/1606-1647)
Interior de celler
1636
Oli sobre fusta
Llegat de Francesc Cambó, 1949
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200 Jean-Baptiste Santerre (Magny-en-Vexin, Val 
d’Oise, 1651 – París, 1717)
Dona jove dormint
Anterior a 1710
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

201 Seguidor de Lucas Cranach, dit «El Vell» 
(Kronach, 1472 – Weimar, 1553)
Parella d’amants desigual
Entre 1530-1550
Oli sobre tela
Dipòsit de l’Ajuntament de Barcelona, 2010

202 Mestre de la figa de moro (Actiu a Sicília, 
primera meitat del segle XVII)
Home esbudellant un conill
Cap a 1640
Oli sobre tela
Adquisició, 1905
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Catalunya als segles XVII i XVIII
L’horitzó de l’època a Catalunya es caracteritza per la continuïtat artística i l’ús de fórmules 
i solucions compositives autòctones, fruit del predomini d’obradors locals, on circulaven les 
estampes com a eina de treball. Això no exclou alguns episodis que reflecteixen certa per-
meabilitat a altres influències. En aquest marc, Antoni Viladomat és un autor fonamental per 
entendre la pervivència dels models devocionals fins ben avançat el segle xviii. Gràcies a la 
seva hegemonia, va esdevenir un artista de referència, circumstància que el va promoure com 
el pintor més cobejat per la clientela del moment. 

Cap a finals de segle, el panorama es va diversificar i enriquir amb l’aparició de pintors que, 
com ara Francesc Pla, el Vigatà, es van convertir en reputats especialistes que decoraven les 
parets dels nous palaus aristocràtics que es construïen.

203 Anònim. Catalunya
Jesús guareix sant Restitut de la seva ceguesa
Segon quart del segle XVII
Oli sobre tela
Dipòsit de l’Asil Municipal del Parc, 1936

204 Lluís Gaudin (Balvèr, segle XVI – Madrid, 
després de 1641)
Sant Pere Màrtir de Verona
Cap a 1616
Oli sobre fusta
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

205 Francesc Pla Duran, dit «El Vigatà» (Vic, 1743 – 
Barcelona, 1805)
Paisatge amb port i velers
Entre 1790-1800
Tremp sobre tela
Dipòsit d’Eusebi Bertrand Serra al Museu 
d’Història de la Ciutat, 1934; Ingrés al Museu d’Art 
de Catalunya, 1962; Donació dels fills d’Eusebi 
Bertrand Serra als Museus de Barcelona, 1985

206 Francesc Pla Duran, dit «El Vigatà» (Vic, 1743 – 
Barcelona, 1805)
Naixement de la Mare de Déu
Cap a 1780
Tremp sobre tela
Donació Girbau SA a la Generalitat de Catalunya; 
en dipòsit al MNAC, 1997

207 Francesc Pla Duran, dit «El Vigatà» (Vic, 1743 – 
Barcelona, 1805)
Visitació
Cap a 1780
Tremp sobre tela
Donació Girbau SA a la Generalitat de Catalunya; 
en dipòsit al MNAC, 1997

208 Francesc Pla Duran, dit «El Vigatà» (Vic, 1743 – 
Barcelona, 1805)
La casa de Natzaret
Cap a 1780
Tremp sobre tela
Donació Girbau SA a la Generalitat de Catalunya; 
en dipòsit al MNAC, 1997
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209 Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755)
Baptisme de sant Francesc
Entre 1729-1733
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

210 Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755)
Bernat de Quintaval reparteix els seus béns als 
pobres
1729-1733
Oli sobre tela
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi, 1902; ingrés, 1906

211 Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755)
L’estiu
Entre 1730-1755
Oli sobre tela
Llegat de Ramir Lorenzale, 1918

212 Atribuït a Andreu Sala (Linya, 1627– Cardona, 
1700)
Sant guerrer
Entre 1680-1700
Fusta daurada, estufada i encarnada
Donació de Lluís Masriera
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Obra gràfica
La col·lecció del Museu Nacional conserva un repertori molt ric i variat d’obra sobre paper, 
molt representatiu de l’interès que, a partir del segle xvi, van adquirir les disciplines del dibuix 
i el gravat. Actuacions com les desenvolupades pel crític i escriptor modernista Raimon Ca-
sellas o la realitzada per l’artista Alexandre de Riquer, exemplifiquen la meritòria tasca dels 
nombrosos col·leccionistes que van ajudar a nodrir el fons de l’actual Gabinet de Dibuixos i 
Gravats. Amb l’objectiu de revalorar aquest material i apropar-lo al visitant, l’espai inclou una 
reduïda selecció d’algunes de les obres més importants i valuoses del fons. Per raons de con-
servació, atesa la fragilitat del material exposat, les condicions de la sala són diferents a les 
de la resta del recorregut expositiu.

Fotografia i natura morta
La selecció de fotografies de la Col·lecció del Museu Nacional exposada delata l’interès que 
va desvetllar el tema de la natura morta entre alguns dels principals autors de la fotografia a 
Catalunya, revisitant un motiu molt ben representat en una de les sales de la Col·lecció de 
Renaixement i barroc.

El conjunt obre un ampli ventall d’opcions visuals i estètiques, molt vinculades amb la tradició 
pictòrica barroca recuperant la dimensió poètica del gènere i la seva voluntat de transcendir el 
marc cronològic. Especialitats com el gerro amb flors i plat de fruites (Otho Lloyd), flors (Hum-
berto Rivas), peces de caça (Josep Maria Casals i Ariet, Joaquim Pla Janini, Oriol Maspons), 
taules parades (Toni Catany, Josep Maria Lladó), i qui sap si vanitas- tal com ho suggereix el 
rellotge que marca el pas del temps (Emili Godes)-esdevenen exemples modèlics.

Vicente López. Cap de dona, 
c. 1826.

Toni Catany. Natura morta, 148. 
1988
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 Dates A partir del 24 de gener de 2018

 Organitza Museu Nacional d’Art de Catalunya
 i produeix

 Direcció Pepe Serra, director, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 del projecte 

 Comissaris Francesc Quílez, coordinador de col·leccions i conservador en cap del 
Gabinet de Dibuixos i Gravats; i Joan Yeguas, conservador de Renaixement i 
barroc del Museu Nacional d’Art de Catalunya

 Muntatge i Luis Alabern, Cristina Portell, Pilar Vila, Dani Orrit, Mireia Planas
	 museografia

 Registre Jordi Casanovas i Silvia Tena

 Conservació- Mireia Mestre,  Anna Carreras, Àngels Comella, Pere de Llobet,
 restauració Elena López, Paz Marqués, Vicenç Martí, Àlex Masalles, Núria Pedragosa, 

Joan Pey, Carles Pongiluppi, Núria Prat, Carme Ramells, Marta Serra,  
Núria Oriols, Mireia Campuzano, Ruth Bagan

Restauracions externes
M. Dolores Díaz de Miranda, Taller de Restauració de Document Gràfic, 
Monestir de Sant Pere de les puelles (Missale)
Katerina Musilova (marc barroc)

 Suport Mercè Saura, Adela Laborda, Alícia Cornet, Magda Juandó
 al projecte
 sala obra
	 gràfica

COL·LECCIÓ DE 
RENAIXEMENT I BARROC
NOVA PRESENTACIÓ
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Amb el patrocini de Fundación Endesa i el suport de la Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic

	 Disseny	gràfic	 Wladimir Marnich

 Producció Croquis, S.A.
	 gràfica

 Il·luminació ILM BCN

 Muntatge i Croquis, S.A.
 producció
 d’elements
museogràfics

 Disseny de Wladimir Marnich
 la campanya
 de comunicació

 Projecte Espai expositiu: 1.313 m2

 en dades

 Il·luminació  Tecnologia led i temporització de la llum mitjançant detectors de presència 
en sales, que suposa una millora en l’eficiència energètica i les condicions 
de conservació preventiva de les obres d’art

210 obres exposades (pintura, escultura i objectes)
53 obres a l’espai dedicat a l’obra gràfica 
8 llibres del fons bibliogràfic
22 obres de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza
30 obres del Llegat Cambó
70 obres traslladades de les reserves a l’actual presentació permanent 
35 obres restaurades

Audioguies amb una sel·lecció de 25 obres comentades en 8 idiomes amb 
un suport tablet multimèdia

(Aquestes xifres poden haver sofert alguna variació durant el procés de muntatge)

Aquest projecte ha estat organitzat i produït pels equips del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, dels quals ha requerit una implicació i dedicació màximes que volem 
agrair i fer constar públicament..

Agraïm l’esforç i la implicació de tots els equips de les empreses que hi han 
col·laborat.






