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El Museu Nacional d’Art de Catalunya presenta una intervenció a les sales 

de la col·lecció d’art romànic que ofereix noves mirades i claus de lectura 

diferents per als visitants. Aquesta visita al romànic en companyia 

d’Antoni Tàpies és un itinerari que revela com l’art d’aquest període és un 

dels substrats artístics importants en la formació, inspiració i sensibilitat 

de l’artista, alhora que ofereix la possibilitat de mirar amb altres ulls les 

obres medievals i descobrir, fent servir paraules de Tàpies, la cadena de 

nexes que constitueix la història de l’art. 

 

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 ha relacionat amb 

la col·lecció del «Museu Romànic de Barcelona». 

 

Al llarg del recorregut per la col·lecció, un seguit de punts d’exposició conviden 

a reflexionar sobre la relació 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. 

 

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.  



 

El Museu Nacional es proposa, amb aquesta mostra, impulsar el diàleg entre 

les col·leccions del museu i els artistes i creadors contemporanis, i desvetllar 

l’estreta relació existent entre la tradició artística i l’avantguarda al nostre país. 

  

La inauguració d’aquesta intervenció a les sales d’art romànic coincideix amb 

els últims dies d’obertura al públic de l’exposició Tàpies. Des de l’interior, la 

primera gran retrospectiva que abasta tota la trajectòria d’aquest artista, 

organitzada conjuntament pel Museu Nacional d’Art de Catalunya i la Fundació 

Antoni Tàpies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Itinerari i textos de sala 
 

1. SALA 2 

 

Sant Joan de Boí 
 

 

 
Detall de la Lapidació de sant Esteve. Sant Joan de Boí. Cap a 1100 

 

 

Pere Portabella 

Art a Catalunya (fragment de pel·lícula) 

1992 

Pel·lícula produïda per l’ICC per a la Generalitat de Catalunya 

 

 

«Un home buit d’imatges, sense imaginació i sense la sensibilitat 

necessària perquè en el seu interior es desencadenin associacions 

d’idees i de sentiments, no veurà res».  

 

«Davant la contemplació d’un quadre, com en escoltar música o llegir poesia, 

no es requereix que forçosament hàgim de fer una anàlisi intel·lectiva de les 

obres. L’espectador ja fa prou en consentir l’impacte, encara que sigui de 



manera més aviat confusa, que l’obra fa ressonar en el seu esperit. L’art actua 

sobre la nostra sensibilitat general i no pas exclusivament sobre la 

intel·ligència. 

 

El sentit d’una obra sempre es basa en la possible col·laboració de 

l’espectador. Sempre recolza en l’esperit més o menys treballat del qui la 

contempla. Un home buit d’imatges, sense imaginació i sense la sensibilitat 

necessària perquè en el seu interior es desencadenin associacions d’idees i de 

sentiments, no veurà res (1960)». 

 

Antoni Tàpies, La pràctica de l’art, Barcelona, 1970, p. 31-32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall de les pintures de Sorpe. Mitjan segle XII. Detall de les pintures de Sant Joan de Boí. Cap a 1100 



 

2. SALA 4 

 

Entre els absis d’Àneu i el Burgal 

 

 
Pintures de l’absis de Santa Maria d’Àneu. Finals segle XI i inicis segle XII 

 

«Tota obra d’art podem gaudir-la pels seus valors purament estètics, 

pels valors de l’espontaneïtat, la fantasia individual, el delit pel color, el 

moviment, l’expressió dels sentiments, uns valors que ja ens anticipen 

l’art modern.» 

 

«Alguns dels descobridors de l’art romànic dels primers anys del nostre segle, 

en un nou clima de revaloració de tantes manifestacions artístiques no 

acadèmiques, s'esforçaren d'explicar-nos per què era possible que aquell art 

eclesiàstic basat en una doctrina i uns símbols tan precisos tornés a agradar a 

la mentalitat moderna, sobretot si tenim en compte que la progressiva 

laïcització de la cultura semblava ser un dels exponents de la modernitat. 

 

Ens ho explicaren dient-nos que l’art medieval no era solament religiós o 

simbòlic, que fins i tot era millor no fer cabal d’aquests aspectes, perquè tota 

obra d’art podem gaudir-la pels seus valors purament estètics. O com diu 

Meyer Schapiro referint-se específicament a l’art dels segles XI i XII, pels valors 



de “l’espontaneïtat, la fantasia individual, el delit pel color, el moviment, 

l’expressió dels sentiments”, uns valors que segons el famós historiador, ja ens 

anticipen l’art modern. I no és estrany que durant uns anys estigués de moda 

assegurar-nos que l’emoció estètica dels murals i dels retaules medievals no 

l’havíem d’anar a buscar en el tema principal (el pantocràtor o les imatges 

centrals invocades) sinó que sovint es trobava en racons tinguts com a 

secundaris, dels capitells, de les predel·les o de les caplletres dels manuscrits 

miniats. Aquí, fora de les normes, ens deien, és on es troba la veritable emoció 

sortida de l’ànima individual de l’artista, espontània, popular, vivent.» 

 

Antoni Tàpies, «L’arrel romànica» (1987), Valor de l’art, Barcelona, 1993, 

p. 157-159 

 

 

 

 
Detall de les pintures d’Esterri de Cardós. Segona meitat segle XII 



 

3 SALA 7 

 

 

Sant Climent de Taüll  

 

 

 
Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll. Cap a 1123 

 
 

«La pintura romànica posseeix aquesta màgia, aquest do –que a mi 

m’entusiasma– de gairebé terroritzar l’espectador. Comunica molt bé el 

sentit misteriós i sagrat de les coses.» 

 

«[L’art romànic] és una de les grans influències que he rebut. M’hi vaig 

començar a interessar, en part, amb el desig de buscar formes que trenquessin 

amb els postulats de la pintura acadèmica, amb la distribució acadèmica de 

l’espai, amb el clarobscur clàssic, que a parer meu donaven una falsa idea de 

la realitat.  

 



Però en l’art romànic buscava, sobretot, un tipus d’art màgic i comunicatiu que 

consignés la transformació de la ment de les persones que el contemplen. 

 

I ho vaig trobar a les esglésies i les petites capelles  romàniques, que tenen 

una importància cabdal per a Catalunya i amb les quals s’ha construït un dels 

principals museus de Barcelona, el Museu d’Art Romànic.  

 

La pintura romànica posseeix aquesta màgia, aquest do –que a mi 

m’entusiasma- de gairebé terroritzar l’espectador, i comunica molt bé el sentit 

misteriós i sagrat de les coses. D’altra banda, en els anys de joventut, jo tenia 

una autèntica obsessió per trobar arrels profundes en l’art del meu país, i és 

natural que la pintura romànica em captivés. »  

 

M. Borja-Villel, «Converses amb Antoni Tàpies»,Tàpies, comunicació 

sobre el mur, 1992, p. 49 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Detall de l’infern. Santa Maria de Taüll. Cap a 1123



4 SALA 9 

 

Santa Maria de Taüll 
 

 

 

 

Francesc Català-Roca 

Grup Taüll 

1955 

Bromur 

MNAC  

Dipòsit del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Català-Roca 

GRUP TAÜLL 

1955 

Fons Fotogràfic F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic  

de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

© Fons Fotogràfic F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya 

 

 

 

 



«El GRUP TAÜLL no fou res més que una fotografia; és cert. Però dir això 

no és dir-ho tot si no s’hi afegeix que fou, ensems, una manifestació de 

voluntat creativa, innovadora i lliure.» 

 

 

«L’any 1955 fou un any ple d’activitats i notícies per als pintors innovadors de 

Barcelona (...). 

 

Pel que fa al cas, i que ara ens interessa, podríem assenyalar el de la creació 

del Grup Taüll, format per set artistes joves de tendències diferents, però que, 

per un aspecte o altre, significaven o implicaven un forçar la circumstància 

plàstica i obrir possibilitats representatives i expressives de dimensions i 

direccions noves i inèdites, sigui per la recerca formal sigui pel contingut 

emocional o compromès. Aquells set artistes eren, per ordre alfabètic, Marc 

Aleu (1922), Modest Cuixart (1925), Josep Guinovart (1922), Jordi Mercadé 

“Jordi” (1923), Jaume Muxart (1922), Antoni Tàpies (1923), Joan Josep 

Tharrats (...). 

 

El fet és que un bon dia una cosa lligà en comú la disparitat de temperaments i 

de tendències d’aquells artistes: la lluita contra l’escalafó en la consideració 

dels mèrits artístics; el desig que siguin les obres i no les opinions de qui les fa 

allò que decideix el lloc de l’artista en la societat; que l’expressió i la 

representació plàstica no siguin ni motiu ni objecte de discriminació (...). 

 

A Barcelona hi ha un extraordinari museu amb peces d’art romànic. L’art 

romànic, aquell art nascut de la idea comunicada a través de la sensibilitat de 

cadascú, no podia deixar d’aglutinar les disperses intencions estètiques 

d’aquells joves que l’atzar i la necessitat reuní un bon dia. D’entre les peces 

cabdals de l’art romànic destaquen el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll i, 

també, per l’arrel més bàsica que encara pugui tenir (...) una obra no realitzada 

per un gran mestre sinó per un seguidor autòcton del país, la lluita de David i 

Goliat, a la paret lateral de Santa Maria de Taüll. 

 



Aquesta advocació, direm, serà el signe del grup, serà, en definitiva, l’única 

obra que realitzen junts, i ho feren gràcies a l’ull de l’objectiu fotogràfic de 

Francesc Català Roca, l’altre artista –fotògraf–que també estava cercant per a 

la lent un contingut i una dimensió més enllà del protocolisme informatiu. 

 

El GRUP TAÜLL no fou res més que una fotografia; és cert. Però dir això no és 

dir-ho tot si no s’hi afegeix que fou, ensems, una manifestació de voluntat 

creativa, innovadora i lliure. La concreció real del grup consistí en l’obra que 

cadascú d’ells realitzà, impulsat per la pròpia força creativa i pels propis criteris 

estètics que aquella força li exigia.» 

 

 

Arnau Puig, Els pintors de Taüll,  gener de 1993 

 

 

 

 

 

 
David i Goliat, detall de les pintures de Santa Maria de Taüll. Cap a 1123 

 



 

 

 

5 SALA 10 

 

Escultura en fusta 

Mare de Déu romànica 

 

 
Sala 10, escultura en fusta 

 

 

Mare de Déu  

Talla en fusta policromada al tremp 

Segona meitat del segle XII 

Monestir de Santa Maria d’Ovarra, Osca 

Col·lecció particular, Barcelona 

 

«Aquesta estimació profunda per certes obres d’art, si més no, explica 

que en els seus inicis el goig artístic tingui quelcom d’experiència molt 

íntima, d’un corrent viscut entre un artista i un espectador en el silenci 

meditatiu d’un espai privat.» 

 

 

 



«És la situació ideal on les llavors plantades pel creador es tornen 

veritablement fecundes; això com possiblement també és la causa que ha 

estimulat la formació de les grans col·leccions d’art privades de tots els temps. 

Per gaudir de les obres d’art, el museu públic, és clar, pot substituir-ne la 

possessió privada. I és indubtable que fins i tot un “museu imaginari”, com deia 

Malraux, amb les facilitats que avui ofereix la impremta, la televisió, o el disc, 

fins a cert punt pot crear igualment aquelles complicitats. Però l’inici de l’estima 

per determinades obres, el seu veritable descobriment, s’ha de reconèixer que 

acostuma a ser molt personal, per més que després es faci públic i passi als 

museus. » 

 

Antoni Tàpies, L’art i els seus llocs. 1999, p. 42-43 

 

 

 

6 SALA 15 

 

 
Antoni Tàpies. Pintura romànica i barretina, 1971 

 

Antoni Tàpies 

Pintura romànica i barretina 

1971 

Assemblatge sobre pintura mural romànica 

Col·lecció particular, Barcelona 

 



«Cada obra no és més que una cadena de nexes que constitueix la 

història de l’art... en el meu cas particular, crec que m’he esforçat per 

sentir a fons el meu país i per beure també de les fonts de la nostra 

tradició.» 

 

«Cada obra no és més que una cadena de nexes que constitueix la història de 

l’art. No hi ha res que procedeixi del no-res i la meva obra està naturalment 

entroncada amb les idees dominants en l’art modern europeu. Tanmateix, en el 

meu cas particular, crec que m’he esforçat per sentir a fons el meu país i per 

beure també de les fonts de la nostra tradició. Crec que aquesta ha estat una 

aportació eficaç al nostre art. Ben pocs recordaven, en plena efervescència 

dels estils abstractes internacionals, ja gastats,  que nosaltres havíem de donar 

un accent diferent perquè la nostra situació és diferent. La meva font 

d’inspiració, l’he trobada, doncs, vivint intensament Catalunya; al Montseny, en 

el gris verdós de les alsines, en el gris blau de les seves boires, en l’ocre dels 

seus camps. L’he trobada a Sant Gervasi, en els seus carrers silenciosos dels 

diumenges a la tarda, qui sap si travessats per alguna noia vestida de rosa 

violeta; en les grises parts que amaguen els melangiosos jardins que ja no es 

poden defensar del creixement devorador de l’anàrquica ciutat. L’he trobada al 

barri gòtic, tota la història d’un país escrita en pedres grises i negroses plenes 

de cicatrius. A les barriades extremes, a Sants, a l’Hospitalet, a les sortides de 

les fàbriques, dels tallers. Al Museu Romànic. En l’irracionalisme i exaltació de 

la nostra raça, des de Ramon Llull fins a Joan Miró passant per Gaudí i tota 

l’exuberància modernista de la nostra ciutat. L’he trobada en els nostres 

contactes tradicionals amb l’orient, en la nostra cultura oberta a Europa, en les 

nostres preocupacions socials, industrials i agràries, en les nostres lluites, en 

les nostres danses cara al mar, en els nostres fracassos, en la nostra sang, en 

les nostres esperances. Tota cosa íntimament sentida pot convertir-se després 

en un símbol de tota una situació universal.»  

  

 

Antoni Tàpies, La pràctica de l’art, 1970, p. 33 

 

�� � � � �



 
 
 
 
 
 
Fitxa de l’exposició 
 
 
Visita al romànic 
En companyia d’Antoni Tàpies 
 
 
 

Dates: 30 octubre 2013 – abril 2014 

 

Organització i producció: Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

Comissària: Gemma Ylla-Català 

 

Disseny: Àlex Dobaño, Avanti-Avanti Studio 

 

 

Aquesta mostra incorpora diversos recursos d’accessibilitat: Vídeo subtitulat 

per a persones sordes, macrotipografia i bon contrast cromàtic dels textos i una 

posició accessible dels textos dins les àrees d’exploració visual. 
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