
Servei d’atenció al visitant / Servicio de atención 

al visitante / Visitor service

Tel. 93 622 03 76

info@mnac.es

Reserva de visita en grup / Reserva de visita en grupo /

Group visit reservations

Tel. 93 622 03 75

grups@mnac.es

Primer diumenge de mes, gratuït / Primer domingo de mes,

gratuito / First Sunday of the month, free

De dimarts a dissabte / De martes a sábado, de 10 a 19 h /

Tuesday to Saturday, from 10 am to 7 pm

Diumenges i festius / Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h /

Sundays and holidays, from 10 am to 2.30 pm

Dilluns no festius, tancat / Lunes no festivos, cerrado /

Mondays closed, except holidays

Tancament anual: 25 de desembre, 1 de gener, 1 de maig /

Cierre anual: 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo /

Anual closed: 25th December, 1st January, 1st May

Botiga i llibreria / Tienda y librería / 

Gift and book shop

Bar-restaurant / Bar-restaurante / Cafeteria-restaurant

Transports / Transportes / Transport

L1, L3 (estació Espanya)

L8, S33, S4, S8, R5, R6 (estació Espanya)

55 (MNAC-Museu Etnològic) 

50 (Av. de l’Estadi-Piscines Picornell) 

13 (Marquès de Comillas-Poble Espanyol)

Bus Parc de Montjuïc (Av. de Maria Cristina-MNAC)

Bus Turístic (MNAC)

Fins a / Hasta / Up to Pl. d’Espanya: 9, 27, 30, 37, 56, 57,

65, 79, 109, 157, 165

Gratuït / Gratuito / Free

Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Barcelona

www.mnac.es
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a la Hispanic Society of America 
Del Segle d’Or a Goya

Del 16 de març al 24 de juny de 2007

Dibuixos espanyols

Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America.

Del Segle d’Or a Goya

Fundada el 1904 per l’erudit mecenes Archer Milton
Huntington (1870-1955), la Hispanic Society of
America conserva un dels més importants conjunts
patrimonials de cultura espanyola. L’exposició permet
contemplar una selecció de dibuixos d’una col·lecció,
que en els darrers temps s’ha vist enriquida amb noves
adquisicions i amb un nodrit grup d’obres promeses en
donació. Estructurada en àmbits cronològics, la mostra
permet efectuar un recorregut molt exhaustiu per la
història del dibuix espanyol antic; un itinerari que s’ini-
cia al segle XVI i culmina a principis del segle XIX.
Per primera vegada, i com una autèntica fita històrica,
s’exhibeixen a Barcelona els nou dibuixos pertanyents
als àlbums de Goya propietat de la Hispanic Society,
als quals s’afegeix el magnífic retrat del pintor Juan
Fernández Navarrete, el Mut, de col·lecció particular 
i promès en donació. Els dibuixos de Goya que con-
serva la Hispanic Society van ser adquirits el 1913 a
Raimundo de Madrazo per Huntington mateix i for-
maven part dels àlbums desmembrats per Javier Goya
en diversos lots i venuts pel seu fill Mariano a la seva
mort el 1854. El caràcter privat d’aquests dibuixos
explicaria l’ús d’un llenguatge poc convencional, pre-
sidit per un caràcter de vegades irònic i fins i tot mor-
daç de la realitat que l’envolta. El contingut de crítica
social s’emmarca en un univers oníric, que apareix
poblat per éssers fantasmagòrics i irreals.Tanmateix,
la presència d’aquestes obres de l’aragonès no ha d’e-
clipsar l’oportunitat que representa contemplar pro-
duccions de Ribera, Murillo o Alonso Cano, per
esmentar-ne només alguns dels grans mestres espanyols
representats aquí.

Amb el suport de
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Dibujos españoles en la Hispanic Society of America.
Del Siglo de Oro a Goya

Fundada en 1904 por el erudito mecenas Archer Milton
Huntington (1870-1955), la Hispanic Society of America con-
serva uno de los más importantes conjuntos patrimoniales 
de cultura española. La exposición permite contemplar una
selección de dibujos de una colección, que en los últimos tiem-
pos se ha visto enriquecida con nuevas adquisiciones y con un
nutrido grupo de obras prometidas en donación. Estructurada 
en ámbitos cronológicos, la muestra permite efectuar un recorri-
do muy exhaustivo por la historia del dibujo español antiguo; un
itinerario que se inicia en el siglo XVI y culmina a principios del
siglo XIX. Por primera vez, y como un auténtico hito histórico,
se exhiben en Barcelona los nueve dibujos pertenecientes a los
álbumes de Goya propiedad de la Hispanic Society, a los que se
añade el magnífico retrato del pintor Juan Fernández Navarrete,
el Mudo, de colección particular y prometido en donación.
Los dibujos de Goya que conserva la Hispanic Society fueron
adquiridos en 1913 a Raimundo de Madrazo por el propio
Huntington y formaban parte de los álbumes desmembrados por
Javier Goya en diferentes lotes, y vendidos por su hijo Mariano
a su muerte en 1854. El carácter privado de estos dibujos expli-
caría el uso de un lenguaje poco convencional, presidido por un
sesgo a veces irónico e incluso mordaz de la realidad circundante.
El contenido de crítica social se enmarca en un universo onírico,
que aparece poblado por seres fantasmagóricos e irreales. Sin
embargo, la presencia de estas obras del aragonés no debe
ensombrecer la oportunidad que representa contemplar produc-
ciones de Ribera, Murillo o Alonso Cano, por citar sólo algunos
de los grandes maestros españoles aquí representados.

Spanish Drawings in the Hispanic Society of America.
From the Golden Age to Goya

Founded in 1904 by the scholar and patron of the arts Archer
Milton Huntington (1870-1955), the Hispanic Society of
America keeps one of the most important heritage collections
from Spanish culture.The exhibition provides an opportunity
to view a selection of drawings from the collection, which in
recent times has been enriched with new acquisitions and
with a large group of works promised as donations.Arranged
according to date, the exhibition allows a very exhaustive tour
of the history of early Spanish drawing, an itinerary beginning
in the sixteenth century and culminating at the beginning of
the nineteenth century. For the first time, and as a veritable
historical landmark, the new drawings from the Goya albums
belonging to the Hispanic society will be on exhibit, and to
them will be added the magnificent portrait of the painter
Juan Fernández Navarrete, the Mute, which is in a private
collection and whose donation has been promised.The draw-
ings by Goya kept at the Hispanic Society were purchased in
1913 from Raimundo de Madrazo by Huntington himself
and were part of the albums broken up by Javier Goya into
various lots and sold by his son Mariano on his death in 1854.
The private nature of these drawings explains their use of an
unconventional language, presided by a tone that is at times
ironic and even caustic about the surrounding reality.The social
criticism it contains is framed in a dream universe peopled by
ghostly, unreal beings. Nevertheless, the presence of these
works must not overshadow the opportunity to contemplate
works by Ribera, Murillo or Alonso Cano, to mention just a
few of the great Spanish masters represented here.

1. Francisco de Goya. Vell en un gronxador. Àlbum H, 58. Nova York,
The Hispanic Society of America,Acc. núm. a 3313 © Roberto Sandoval

2. Francisco de Goya. Gaubança. Àlbum D, 4. Nova York,The Hispanic
Society of America,Acc. núm. a 3308 © Roberto Sandoval

3. Francisco de Goya. Tuti li mundi. Àlbum C, 71. Nova York,The
Hispanic Society of America,Acc. núm. a 3314 © Roberto Sandoval

4. Jusepe de Ribera. David decapitant Goliat. Nova York, col·lecció
particular, promès en donació a The Hispanic Society of America ©
Roberto Sandoval

5. Francisco de Goya. Retrat de Juan Fernández Navarrete, el Mut.
Nova York, col·lecció particular, promès en donació a The Hispanic
Society of America © Roberto Sandoval4. 5.3.

TALLER DE DIBUIX

Temps per dibuixar
Els museus han estat sovint lloc de trobada per als qui volen
exercitar les seves capacitats creatives. No era i no és estrany,
encara avui, trobar pels museus persones que amb els seus
quaderns fan dibuixos i esbossos de les obres dels mestres.
Amb aquest taller, recuperem aquesta tradició alhora que ens
introduïm en el coneixement de les seves tècniques, materials
i mètodes de treball.

Programació Dissabtes 24 i 31 de març, 14 i 28 d’abril, 12 i
26 de maig
Requisits No es requereix formació específica. El Museu pro-
porcionarà el material de dibuix necessari

Horari De 17 a 19 hores
Preu 1 sessió: 15 €; abonament per a 3 sessions: 40 €; per
a 6 sessions: 75 €
Consulteu preus especials www.mnac.es
La inscripció inclou l’entrada a l’exposició 

Places limitades Grups de màxim 25 persones
Inscripcions Al telèfon 93 622 03 75 o al correu electrònic
grups@mnac.es (rebreu la confirmació per e-mail de la plaça
reservada per participar a l’activitat)

ACTIVITATS

Conferències
Dimarts 8 de maig 
Conservación de los dibujos de Goya en el Museo del Prado
María Eugenia Sicilia i Javier Macarrón, Departament 
de Restauració del Museo Nacional del Prado

Dijous 10 de maig
Grotesco y trágico: los dibujos de Goya
Valeriano Bozal, catedràtic d’Història de l’Art de la
Universidad Complutense de Madrid

Dimarts 22 de maig
A propósito del dibujo del Renacimiento en España: algunas
cuestiones y precisiones
Lizzie Boubli, conservadora del Departament d’Arts Gràfiques
del Musée du Louvre

Hora: 19 h
Lloc: Auditori
Accés gratuït 
Places limitades. Us recomanem confirmar l’assistència al
telèfon 93 622 03 75 o al correu electrònic grups@mnac.es
(rebreu la confirmació) 

VISITES GUIADES

Servei gratuït (inclòs amb l’entrada de l’exposició)

Dissabtes 
11 h castellà, 12.15 h català
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