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  HORITZONTALS                           
  1) Nom de l’edifici on hi ha el museu (2 paraules).               
  3) Nom de la muntanya on l’any 1919 es construeix l’edifici de l’actual Museu Nacional d'Art de Catalunya 

  
5) Nom amb què a l’època medieval es coneixia la moneda reial / Cognom de l’artista nascut a Reus que va  
pintar “La batalla de Tetuan” 

  
7) Nom i cognom de l’artista que va pintar dues de les obres més conegudes del museu: “El tàndem” i 
“L’automòbil” (2 paraules). 

  8) Nombre de lladres que van ser crucificats amb Jesucrist (al revés)       
  10) Cognom d’un artista que va viure fora dels circuits artístics i que es va dedicar a pintar cretins i gitanes. 

  

12) Cognom compost de l’artista nascut a Montevideo, autor, el 1913, de les pintures al fresc del Saló de  
Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 
 

  VERTICALS                           
  1) Nom amb el qual sovint es coneix el Crist en Majestat de les pintures de Sant Climent de Taüll 

  
3) Adjectiu que qualifica l’art que es va desenvolupar a Europa entre els segles XI i XIII, després de la 
descomposició de l’Imperi Carolingi (en castellà) 

  
4) Cognom de l’escriptor de Palafrugell, autor de la sèrie Homenots, en la qual dedica algunes semblances a 
artistes presents a la col·lecció del museu. 

  
5) Cognom de l’artista que va pintar el conjunt de plafons per a la Sala de ball de la residència londinenca de 
Sir Philip Sassoon a Park Lane. 

  6) Lloc de la catedral de Barcelona on estaven instal·lades les misericòrdies de Pere Sanglada. 

  
9) Adjectiu que qualifica l’Exposició de l’any 1929 a Barcelona, amb motiu de la qual es va construir l’edifici 
Del museu. 

  
13) Cognom del pintor que va rebre l’encàrrec de pintar un retaule per a la capella de la Casa de la Ciutat a 
Barcelona. 

 

#elMuseuNacionalACasa 
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