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El programa expositiu de 2014 del Museu Nacional d’Art de Catalunya suposa un pas  
més d’acord amb l’estratègia prevista de desplegament del seu potencial per situar-lo  

en la posició de centralitat, singularitat i rellevància que mereix.

El més destacable d’aquesta temporada serà la nova presentació de la col·lecció 

permanent d’art modern al primer pis, que permetrà desplegar en forma de narració 
complexa un recorregut que s’iniciarà a finals del segle xix i arribarà fins als anys 50 del 
segle xx. Aquesta nova presentació permanent es complementarà amb una exposició 

temporal que abastarà dels anys 1950 a 1975, amb l’objectiu de prefigurar un primer 
relat complet de tot aquest període. Així, el Museu Nacional serà un espai de referència 
per al modernisme i el noucentisme, les avantguardes, els anys 1930 o la Guerra Civil, 
entre d’altres.

Així mateix, el museu presentarà la gran exposició antològica de Joan Colom, una 
vegada incorporat tot l’arxiu de l’artista al seu fons, i recuperarà dues figures de l’art 
català d’enorme qualitat i mereixedores de ser objecte de dues mostres reivindicatives 
de la seva obra: l’orientalista de Reus, Josep Tapiró, i Carles Casagemas, el tràgic 
artista amic íntim de Picasso.

Les col·leccions d’art medieval, però, segueixen constituint el màxim valor i exponent 
del museu. Per aquest motiu el mes d’abril acollirà la Romanesque International 

Conference, el congrés bianual sobre romànic de referència internacional, organitzada 
conjuntament amb la British Archeological Association. Aquest esdeveniment actuarà 
com a plataforma per rellançar el museu a escala internacional en aquest àmbit. En 
aquest mateix context, es preparen dues presentacions de petit format a la col·lecció 
d’art romànic: una dedicada a l’escultor català de referència del període, el Mestre de 

Cabestany, i la segona que presenta una talla romànica procedent del Museu 

Vinseum de Vilafranca, com a obra convidada a la col·lecció.

Un projecte de Perejaume elaborat expressament per al Museu Nacional sobre un dels 
possibles fils conductors de tot l’art català i una mostra del pintor del segle xviii Antoni 

Viladomat, que es desplegarà simultàniament a Barcelona, Mataró, Lleida i Girona, són 
les dues propostes del Museu Nacional amb ocasió del tricentenari de 1714.

Completa aquest programa l’exposició que el Gabinet Numismàtic de Catalunya 
dedicarà a la intensa activitat medallística que es va desenvolupar a Europa entre els 
segles xvii i xix.
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L   a nova presentació de la col·lecció per als segles xix i xx, que arri-  
barà fins als anys 1950, amb el moviment Dau al Set i d’altres, 

és un projecte central del programa per a l’any 2014, d’acord amb 
l’estratègia elaborada pel Museu Nacional.

El projecte consisteix en un relat crític i complex que eviti la mera suc-
cessió d’estils i noms, i que inclogui totes les produccions artístiques 
del període, no únicament l’escultura i la pintura. Això comportarà 
la inclusió de la fotografia, el cartellisme, el cinema o l’arquitectura 
i les arts decoratives, a tall d’exemple, i també una major presència 
d’elements que permetran copsar el context social, històric i artístic. 
Aquesta nova presentació proposarà un relat que supera els cicles tra-
dicionalment establerts per la historiografia sobre el període i que par-
la d’una teranyina de relacions riques i complexes.

Un punt central de la nova presentació seran les sales dedicades al mo-
dernisme, des de l’obra d’Antoni Gaudí fins als Quatre Gats, passant per 
la resta de protagonistes i tendències del moment, que permetran al 
museu esdevenir un espai de referència per a les arts d’aquest període.

La nova presentació recuperarà figures que no encaixen en les cate-
gories amb les quals, tradicionalment, s’ha explicat la història i les 
presentarà en tota la seva complexitat, posant atenció a les diferents 

Nova presentació de la col·lecció dels segles xix i xx 
[Fortuny i els corrents artístics de final del segle xix, modernisme, noucentisme, 
avantguardes, anys 1930, Guerra Civil, Dau al Set i altres corrents de 1940-1950]

Organització i Producció   
 Museu Nacional   
 d’Art  de Catalunya

Comissariat Pepe Serra   
 Juan José Lahuerta  
 Departament d’Art  
 Modern    
 Gabinet de Dibuixos   
 i Gravats

Dates   A partir de juliol 2014 

MéLA MUTER. Retrat del marxant Josep Dalmau. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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facetes de la seva obra, des de la pintura o l’escultura, fins al cartellis-
me, el grafisme, la caricatura, etc. També permetrà posar en valor el 
treball de les dones artistes d’aquest període, com ara Lluïsa Vidal o 
Méla Muter, històricament marginades.

Es reforçarà la presència de l’arquitectura i les arts decoratives en un 
recorregut medul·lar, tenint en compte que molts dels artistes catalans 
més rellevants i innovadors dels segles xix i xx –a excepció de Picasso, 
Dalí, Miró...– són arquitectes: des de Domènech i Montaner o Jujol, fins 
a Sert, Torres Clavé i el GATCPAC, entre tants altres.

Espais importants en aquesta nova presentació seran els dedicats a 
l’Exposició Internacional de 1929, de la qual el propi edifici del museu 
és testimoni, i als anys 1930, que guanyaran presència amb la inclusió 
de moviments com ara el realisme màgic, l’art social o els diferents 
surrealismes. L’avantguarda –des de Salvat-Papasseit, Barradas o            
Torres García– fins als artistes i altres creadors vinculats a revistes que 
van de Trossos a L’Amic de les Arts o el Manifest Groc, tindrà un paper 
important en aquesta nova presentació, que contempla espais propis 
per a les Galeries Dalmau, el GATCPAC i Le Corbusier, ADLAN, els dife-
rents surrealismes i, ja després de la guerra, Dau al Set, entre d’altres. 
S’insistirà, a més, en les connexions internacionals de tots aquests ar-
tistes i moviments, i en la presència a Barcelona i Catalunya d’artistes 
ben representatius de l’avantguarda europea, des de Picabia fins als 
cubistes, des de Le Corbusier fins als surrealistes, etc.

Un altre dels punts centrals serà la Guerra Civil, que, a més de les arts 
més tradicionals, com ara la pintura o l’escultura, s’explicarà a través 
de la gran explosió de les diferents tècniques fototipogràfiques, absolu-
tament relacionades amb els experiments de l’avantguarda, que es va 
produir en aquell moment: cartellisme, fotografia, fotomuntatge, etc. 

FRANCIS PICABIA. Revista 391, Barcelona, 
gener 1917, 1-7. 

AGUSTí CENTELLES. Sense títol (Camp de 
concentració de Bram), 1939.

© 2012 Arxius Estatals, MECiE, CENTRE 
DOCUMENTAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA, 

Salamanca
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Com a complement de la nova presentació de la Col·lecció d’Art 
Modern, que arribarà fins als anys 1950, aquesta mostra es    

proposa prefigurar el que seria una exposició permanent del Museu 
Nacional desplegada fins gairebé els anys 1980, tot traient a la llum 
uns anys de pràctica artística importantíssims que no havien comp-
tat fins avui amb un espai museístic propi.

Entre 1950 i 1975 es desenvolupa un dels períodes més rellevants 
de l’art català del segle xx, que arrenca després de Dau al Set i apun-
ta cap al procés de restitució democràtica i institucional del país.

L’exposició tractarà d’establir una cronologia detallada d’aquests 
vint-i-cinc anys atenent els artistes, les exposicions, els projectes   
editorials, els esdeveniments culturals, etc., que van forjar, de vega-
des a l’ombra de la historiografia, l’evolució de les pràctiques artísti-
ques contemporànies a Catalunya.

Aquest projecte durà a terme un cronograma visual a les sales del 
museu que desenvoluparà, any per any, múltiples exemples de com 
va avançar l’art català al llarg d’aquestes dues dècades. Es presen-
taran obres originals, pintures, escultures, pel·lícules i materials do-
cumentals amb l’objectiu de completar la historiografia del període 
i, alhora, relacionar autors, tendències i disciplines aparentment 

Pràctiques artístiques a Catalunya, 1950-1975

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissari  Valentín Roma

Dates          Tardor 2014

Cartell del 7è aniversari de la Galèria René Metrás
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dispars. Des del desenvolupament d’una tradició pictòrica autòc-
tona de gran solidesa, amb noms tan significatius com ara Joan 
Hernández Pijuan, Josep Guinovart, Joaquim Llucià, Albert Ràfols-
Casamada, Alfons Borrell, Joaquim Chancho, Albert Coma Estadella, 
Robert Llimós o Xavier Medina Campeny, entre d’altres, als treballs 
escenogràfics i de vestuari d’Antoni Clavé a Hollywood; des de la re-
vista Cavall Fort (1961), en la qual van col·laborar intel·lectuals de la 
talla de Maria Aurèlia Capmany, Salvador Espriu, Montserrat Roig o 
Pere Calders, a més d’artistes com ara Miró, Tàpies o Subirachs, fins 
a l’aparició del cèlebre Ajoblanco el 1974 o la col·lecció de Llibres 
del Mall, amb les seves inconfusibles portades realitzades, entre 
d’altres, per Joan-Pere Viladecans, Maria Girona i Frederic Amat; des 
de la incessant activitat de la Sala Vinçon durant els darrers anys de 
la dictadura fins al cinema de Joaquim Jordà, Vicente Aranda o Pere 
Portabella, entre altres, o les exposicions al COAC de Barcelona a 
principis dels anys 1970, en les quals es van presentar els que fins 
aquell moment eren per a nosaltres arquitectes i dissenyadors inter-
nacionals desconeguts.
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la British Archaeological    
Association organitzen el tercer congrés bianual sobre art romà-

nic que tindrà lloc a Barcelona, al Museu Nacional, entre el 7 i el 9 
d’abril de 2014, sota el títol de Romanesque Art: Patrons and Proces-
ses (Romànic: promotors i intermediaris).

Després dels congressos celebrats a Londres el 2010 (Romanesque 
and the Past) i a Palerm el 2012 (Romanesque and the Mediterra-
nean), la BAA col·labora amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya en 
l’organització d’aquest tercer congrés bianual, amb l’objectiu d’analitzar 
la figura dels promotors de l’art a l’època romànica, la personalitat dels 
quals resulta, per als estudiosos, sovint més coneguda que la dels propis 
arquitectes i artistes que van intervenir en els edificis i les obres d’art. 

Durant aquests tres dies es donaran cita a Barcelona 150 especia-
listes i estudiosos de l’art romànic procedents de diferents universi-
tats i institucions científiques d’Europa i Amèrica, com per exemple el 
Courtauld Institute of Art de Londres, la Biblioteca Hertziana de Roma, 
les universitats de Princeton, Poitiers, la Complutense de Madrid o 
l’Autònoma de Barcelona. Així, debatran el paper dels promotors en 
el més ampli sentit del terme. S’analitzarà el patrocini de l’art, tant 
des de la figura del promotor o comitent individual com des de la pro-
moció institucional (l’Església i el Papat, les monarquies...). També es 
tractarà la promoció dels grans edificis i la relació que hi havia entre 
patrons, disseny i artistes, així com la dinàmica que s’establia en els 
projectes de llarga durada, de fortuna variable.

El congrés es complementa amb dues jornades de visites (10 i 11 
d’abril) a grans monuments medievals catalans, entre els quals hi ha 
les catedrals de Girona i Tarragona, i els monestirs de Sant Pere de 
Rodes i Santes Creus.

Congrés internacional
Romanesque Art: Patrons and Processes

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya i   
 British Archaeological  
 Association

Dates   7-9 abril 2014



9

Coincidint amb els últims dies d’obertura al públic de l’exposició 
Tàpies. Des de l’interior, el Museu Nacional d’Art de Catalunya 

presentarà una intervenció a les sales de la col·lecció permanent que 
mostrarà com l’art romànic és un dels substrats artístics presents en 
la formació, inspiració i sensibilitat d’Antoni Tàpies.

Un seguit de punts d’exposició convidaran a reflexionar sobre la rela-
ció entre l’obra d’Antoni Tàpies i l’art d’aquest període. Els elements 
que ens permeten vertebrar aquest itinerari són cites textuals de     
Tàpies o de coetanis seus, amb alguna obra de la col·lecció particular 
de l’artista.

La tradició, la catalanitat, el mur, la matèria, la reflexió sobre el màgic 
i el sagrat o el sentit de l’art són aspectes profunds en l’obra d’Antoni 
Tàpies, que no només no són aliens a l’art romànic sinó que el propi 
artista els ha relacionat amb la col·lecció del «Museu Romànic de 
Barcelona».

Així doncs, la mostra pretén oferir una mirada contemporània a l’art 
medieval, alhora que busca enriquir l’univers tapià amb elements de 
connexió amb les creacions del nostre passat. 

Visita al romànic. En companyia d’Antoni Tàpies 

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissària Gemma Ylla-Català 

Dates   30 octubre -   
 abril 2014 

ANTONI TàPIES. Pintura romànica 
amb barretina, 1971. 

Fundació Antoni Tàpies Barcelona/Vegap
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Coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Romànic 
que al mes d’abril organitza el museu en col·laboració amb la Bris-

tish Archaeological Association, a les sales de la col·lecció permanent 
es podrà veure un conjunt de peces del Mestre de Cabestany. Es tracta 
d’un petit grup de caps esculpits en marbre blanc i procedents dels 
relleus de la portada de Sant Pere de Rodes, obra del cèlebre escultor 
anònim.

Les escultures es presentaran agrupades i tractades pràcticament 
com a objectes d’orfebreria, amb l’objectiu de mostrar la força crea-
tiva, el fort sentit escultòric i el record de l’art antic que singularitza 
aquestes obres i el seu autor.

La presència al museu d’aquestes peces permetrà, durant un temps, 
omplir un buit de la col·lecció d’escultura romànica, que si bé compta 
amb obres de centres tan importants com Ripoll, Besalú o Barcelona, 
manca d’exemples de l’escultor més singular del romànic.

Joies de marbre del Mestre de Cabestany

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissari  Jordi Camps

Dates   Abril 2014 

MESTRE DE CABESTANY. Cap en marbre. 
Col·lecció particular.
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La Talla de sant Joan Evangelista de Vilafranca és una peça clau 
de tot el grup d’escultura del Taller d’Erill (vall de Boí, Val d’Aran), 

que compta amb l’excepcional sèrie de conjunts del Davallament de la 
Creu, molt ben representats al Museu Nacional.

La imatge, que està treballada en fusta policromada i representa sant 
Joan Evangelista amb el seu ésser simbòlic, l’àliga, als peus, es presen-
tarà conjuntament amb les talles de l’exposició permanent de romànic 
a la sala 11, que acull les pintures de Sorpe i els grups del Davallament 
de la Creu de la vall de Boí (Santa Maria de Taüll, Erill la Vall i Durro).

El dipòsit de la peça al Museu Nacional d’Art de Catalunya per part 
del Vinseum de Vilafranca permetrà posar èmfasi ens els aspectes 
formals i iconogràfics de les obres, especialment en el seu vessant 
gestual, i revisar la qüestió del taller i la cronologia de la sèrie. També 
està en procés una restauració de la talla així com una anàlisi dels 
seus aspectes tècnics, els resultats de les quals també es donaran 
a conèixer.

Aquest tipus de mostra a l’entorn d’una peça convidada tindrà una 
continuïtat amb la programació de noves exposicions que vincularan 
peces d’altres col·leccions amb les del fons del museu.

Obra convidada: Talla de sant Joan Evangelista  
(Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, Vilafranca del Penedès)

Organització i Producció     
 Museu Nacional d’Art  
 de Catalunya i Vinseum 
  Museu de les Cultures  
 del Vi de Catalunya,   
 Vilafranca del Penedès

Comissari  Jordi Camps

Dates   Tardor 2014

Talla de sant Joan Evangelista. 
Vinseum, Vilafranca del Penedès
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Aquesta exposició, que proposarà un recorregut exhaustiu per tots 
els períodes i tots els temes que el van convertir en el gran reno-

vador de la fotografia de la postguerra espanyola, aportarà el resultat 
de l’estudi detallat de l’arxiu del fotògraf, que va ingressar recentment 
al museu i que conté més de 9.000 fotografies en paper, a més de ne-
gatius, una pel·lícula de 8 mm i tota la seva documentació. L’estudi de 
l’arxiu Joan Colom en tota la seva magnitud configura, inevitablement, 
una exposició força més extensa de l’habitual, amb més de 500 foto-
grafies, però alhora molt rica i diversa.

L’exposició mostrarà l’obra en el seu context històric i proposarà noves 
interpretacions de la cultura fotogràfica espanyola sota la dictadura. 

Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-2007 comprèn tota la 
vida fotogràfica de l’artista i, naturalment, inclou l’últim treball en co-
lor, que serà presentat per primera vegada. En realitat, aquesta mostra 
serà inèdita en molts dels seus aspectes ja que, amb l’excepció del 
treball sobre el Barri Xino i la prostitució, la producció de Joan Colom 
segueix sent bastant desconeguda.

Jo faig el carrer
Joan Colom, fotografies 1957-2007

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissaris  Jorge Ribalta   
 David Balsells

Dates   11 desembre 2013 –  
 maig 2014

JOAN COLOM. El carrer, 1961. © Joan Colom
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Josep Tapiró 
Pintor de Tànger

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissari   Jordi A. Carbonell

Dates   Abril-setembre 2014 

El Museu Nacional es proposa recuperar, amb aquesta exposició, 
la figura de Josep Tapiró, un dels principals representants de 

l’orientalisme internacional. Josep Tapiró i Baró (1836-1913), primer 
pintor peninsular instal·lat a Tànger, va experimentar directament 
l’extraordinària transformació urbana i cultural d’aquesta ciutat, en la 
qual va viure des de 1876 i fins a la seva mort.

Durant tots aquests anys Tapiró va fer un acostament quasi científic 
a la societat magrebí i, més enllà de la seva magnífica qualitat artística, 
la seva obra és un significatiu document testimonial d’un món en 
retrocés davant la pressió colonialista europea. 

A la mort del seu gran amic Marià Fortuny, Tapiró va prendre el relleu i 
es va proposar aprofundir en el coneixement del món nord-africà amb 
l’objectiu de representar-ho pictòricament de manera rigorosa. Les se-
ves obres més conegudes són les sèries de retrats de bust i de mig 
cos de personatges populars, els retrats de núvies i les escenes que 
copsen les tradicions religioses. Però a part de l’indiscutible valor et-
nogràfic de la seva obra, Tapiró va ser, com aquesta exposició demos-
trarà, un artista absolutament extraordinari, de marcada personalitat i 
llenguatge propi, i un virtuós aquarel·lista, que des de fa anys ha assolit 
un gran reconeixement internacional. 

Aquesta mostra, juntament amb la dedicada a Carles Casagemas, for-
men part d’una nova línia de treball del museu per recuperar i reivindi-
car autors catalans de gran qualitat.

JOSEP TAPIRó, Bellesa de Tànger. Dahesh Museum of ArtJOSEP TAPIRó. El santó Darcaguy o Retrat de gwana. 
Col·lecció particular.
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Aquesta exposició es proposa reivindicar l’obra d’un artista que 
va morir tot just començat el segle xx. La figura de Carles Casa-

gemas ha estat lligada a la de Picasso, de qui fou un dels seus grans 
amics de joventut. Va adquirir una dimensió mítica arran del seu suï-
cidi que condicionà la recepció de la seva obra, de manera que el 
personatge, en certa manera, ha difuminat l’artista.

Un dels objectius de la mostra està precisament a exposar con-
juntament la seva obra i confegir-ne un catàleg que confirmi el lloc 
d’aquest artista dins la historiografia nacional i, de retruc, internacio-
nal. El seu nom apareix normalment com un dels artistes reconeguts 
del canvi de segle però mai s’ha presentat monogràficament en un 
museu, amb l’únic precedent d’una exposició de l’any 1979 a la Ga-
leria Daedalus de Barcelona. El Museu Nacional d’Art de Catalunya 
compta en la seva col·lecció amb una obra d’aquest artista, Casa de 
cites, adquirida l’any 2007.

Pintor i escriptor, Carles Casagemas i Coll (Barcelona, 1880 – París, 
1901) ha esdevingut un dels artistes més singulars que ha donat 
l’art català. La seva obra es caracteritza per un fort component de 
crítica social i de crònica miserabilista, sovint empeltada de tipisme. 
La seva minsa producció es deuria a la seva mort prematura, però 

Carles Casagemas 
L’artista sota el mite

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissari     Eduard Vallès  

Dates   Octubre 2014 –   
 febrer 2015

CARLES CASAGEMAS. Casa de cites, c. 1899-1900. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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tot fa pensar que desconeixem part de la seva obra, probablement 
destruïda o desapareguda.

Aquesta mostra exposarà el gruix de la producció que ha arribat fi ns 
als nostres dies, a partir de diverses temàtiques, sobretot el paisatge 
i el retrat. Són especialment importants diversos paisatges a oli, però 
es coneixen pocs olis i en la seva majoria ens han arribat dibuixos, 
sobretot pastels i carbonets, molts aquarel·lats. El retrat oscil·la des 
de la caricatura amable fi ns a la nota negrista: esguerrats, misera-
bles, «xulos», vells i meuques conviuen amb composicions com ara 
processons o escenes de tauromàquia. Les obres d’aquest artista es 
reparteixen entre diversos museus i col·leccions particulars. 

A causa de l’escàs nombre d’obres que han arribat fi ns a nosaltres, 
es tractarà d’una exposició de petit format, de gabinet. La mostra 
inclourà també una secció documental integrada per textos literaris 
seus, obres d’altres artistes i fotografi es que completaran la seva 
personalitat artística i humana.

CARLES CASAGEMAS. Autoretrat, c. 1899-1900. 
Col·lecció Artur Ramon.
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Forma part de les línies de treball del Museu Nacional, mes enllà 
del seu programa expositiu, la idea de comptar de manera conti-

nuada amb la presència d’artistes i creadors contemporanis mitjançant 
intervencions o presentacions puntuals. Sense deixar de situar en el 
centre de tota l’activitat la col·lecció, que abasta més de deu segles 
d’història de l’art, entenem el museu com un espai viu i crític que, per 
naturalesa, és el lloc dels artistes. De fet, tots els artistes han treba-
llat sempre partint de la tradició anterior i, en aquest sentit, el treball 
del Museu Nacional amb els creadors contemporanis ha de produir 
diàlegs i revisions crítiques de la col·lecció. 

En aquest context, i en ocasió de la celebració del tricentenari de 
1714, l’artista Perejaume ha elaborat un projecte específic per al Mu-
seu Nacional, al voltant, justament, de les connexions entre la tradició 
artística i l’avantguarda en l’art català. Aquest treball, realitzat a partir 
d’obres de Pau Costa, Eduard Fontseré, Josep Maria Jujol, Joan Miró, 
Antoni Tàpies o Jacint Verdaguer, entre d’altres, proposarà una mirada 
transversal sobre la creació artística catalana i la idea d’un possible fil 
conductor invisible que la faci recognoscible al llarg dels segles.

En paraules del propi Perejaume, serà una exposició «d’aparellaments 

d’obres que desvetllen un sota camp persistent i discret. Amb una 

especial atenció cap a les formes ovalades, d’origen tubular, bul-

bós, astronòmic o corporal».

Relacionada amb aquest projecte, Perejaume prepara una performan-
ce al MACBA amb el títol Nou veus escultòricament diferides, que or-
questra un assemblatge d’escultures i veus.

Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957) sovint ha estat associat amb un 
conjunt de pràctiques que inclouen la pintura, l’escriptura i la perfor-
mativitat pròpia de les obres d’art en ser desplaçades. Aquesta hetero-
geneïtat de mitjans i formes de fer produeix una dialèctica que treballa 
a contrapèl dels vincles entre text i imatge, veu i cos, parla i territori, 
així com tants d’altres. Això l’ha convertit en un autor de difícil classifi-
cació que s’apropa al perfil d’un crític de la cultura.

Perejaume. Mareperlers i ovaladors
Barroc/avantguarda

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Artista i Comissari     
 Perejaume

Dates  Juliol-setembre 2014

Detall del Retaule del Miracle (1758). Talla de Carles Morató, 
policromia d’Antoni Bordons
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Al’entorn de la figura d’Antoni Viladomat, aquesta exposició és un 
ambiciós projecte que es celebrarà simultàniament a diverses 

seus del país, tot lligant els fets de 1714 amb la dinàmica artística del 
moment. Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) és la figura que pren-
drà el relleu de la generació de pintors que moriran en el setge i el seu 
art és la continuació de la tradició pictòrica anterior, però alhora marca 
un camí cap a una nova concepció de l’art, basada en la liberalització 
de l’ofici i la pràctica acadèmica. Cinc exposicions conformen la totali-
tat del projecte que mostrarà per primera vegada, amb tota amplitud i 
ambició, el conjunt de l’obra de l’artista.

• El relat pintat

Museu Diocesà i Comarcal de Lleida

• Redescobertes

Museu de Mataró

• Antoni Viladomat. L’home, l’artista, l’obra

Museu d’Art de Girona

• L’obra gràfica d’un precursor                                                                                                               
Museu Nacional d’Art de Catalunya

• La capella dels Dolors. Una cruïlla artística

Església de Santa Maria de Mataró

El pintor Antoni Viladomat i Manalt 
(1678-1755)

Organització i Producció     
 Museu Diocesà i  
 Comarcal de Lleida   
 Museu de Mataró   
 Museu d’Art de Girona  
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissari  Francesc Miralpeix

Dates  A partir de maig 2014

 
ANTONI VILADOMAT. L’estiu [sèrie de les Estacions de l’any], 1730-1735. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
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Aquesta exposició es proposa evocar la intensa i brillant activitat  
medallística que es va desenvolupar a Europa al llarg dels segles 

xvii al xix amb l’eclosió de les anomenades «històries metàl·liques». 
Inicialment, es tractava de sèries de medalles que commemoraven 
els principals esdeveniments d’un regnat com ara els de Lluís XIV de 
França, Frederic el Gran de Prússia o Napoleó. La seva preparació  
comportava el treball en equip d’erudits, artistes i tècnics sota l’atenta 
mirada del sobirà, per a qui cada medalla era una seqüència de la 
seva vida i en la qual se succeïen esdeveniments familiars, èxits di-
plomàtics, victòries militars i construccions d’edificis públics. 

En les més destacades –com la de Lluís XIV– es van publicar, a més, 
volums il·lustrats amb acurats gravats de les peces acompanyats 
de les oportunes explicacions. Aquest model dual –medalla i llibre 
il·lustrat– havia de permetre al governant assegurar-se de marcar, 
tant de cara als coetanis com a la posteritat, les fites que considera-
va que magnificaven la història del seu regnat. L’èxit de la fórmula va 
fomentar la rivalitat entre els monarques i, en aquest sentit, l’aparició 
d’autèntiques guerres metàl·liques, com les que van enfrontar Guillem 
d’Orange o l’arxiduc Carles amb el rei Sol. Posteriorment, la passió pel 
col·leccionisme va acabar per propiciar que editors particulars empren-
guessin sèries de medalles de diferents temes o personatges històrics 
per atendre una demanda creixent.

Històries metàl·liques  
Art i poder a la medalla europea

Organització i Producció     
 Museu Nacional   
 d’Art de Catalunya

Comissari    Albert Estrada-Rius

Dates   Tardor 2014 

 

 
PHILIPP HEINRICH MüLLER. 
Alliberament del setge de Barcelona, 1706. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 
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