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El museu explora. Obres d’art a examen és una exposició que integra les perspectives 

científica i crítica i, amb esperit pedagògic, posa els resultats de la recerca a l’abast 

del públic. El projecte proposa un recorregut que desvetlla misteris, desemmascara 

falsos i permet aprofundir en el coneixement d’algunes obres destacades de la col·

lecció del MNAC, tot descobrint el treball d’investigació interdisciplinària que el mu·

seu ha realitzat al llarg dels anys, sovint en col·laboració amb especialistes externs 

de diferents àmbits.

Aquesta exposició, de caràcter gratuït, posa atenció sobre 32 casos i mostra obres de dife-

rents períodes sotmeses a estudi pels tècnics del MNAC: pintures sobre fusta, escultures, 

pintures sobre tela i diverses tècniques sobre paper, fotografia i orfebreria.

La mostra permet endinsar-se en el món de la investigació sobre les obres d’art i conèixer 

com s’analitza, s’identifica o es data una obra. Il·lumina, per exemple, les evidències que 

permeten reconstruir el procés creatiu i la manera de fer de cada artista. També explica 

els elements essencials per caracteritzar un moment artístic, un autor o la història d’una 
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peça, i permet descobrir aspectes 
amagats d’algunes de les obres de 
la col·lecció del MNAC, com ara la 
Majestat Batlló, de la qual s’ha po-
gut conèixer la policromia original; 
el Crist de 1147, que es va poder 
datar gràcies a un manuscrit trobat 
en el revers de la creu, o la pintura 
Tornant del tros, de Joan Llimona, 
sobreposada a una altra obra que 
l’artista va voler amagar.

Les obres originals es presenten al 
costat de les imatges obtingudes 
mitjançant diverses radiacions i amb una explicació de les principals aportacions científi-
ques realitzades. A la mostra s’enumeren, de manera senzilla i didàctica, els principals mè-
todes d’examen i d’anàlisi que s’han utilitzat com a instruments bàsics per a l’estudi de les 
obres exposades.

L’exploració científica de les obres

Avui, els museus aprofiten les aportacions que ofereix l’exploració científica de les obres, 
i fan servir mitjans cada cop més sensibles i sofisticats. En els darrers anys, els restaura-
dors i els científics del MNAC han exposat les obres del museu a radiacions electromagnè-
tiques que han permès caracteritzar els materials, travessar les capes que les formen per 
esbrinar com treballava un artista i quins materials, eines i tècniques feia servir.

La mostra explica de quina manera els experts discerneixen entre un original, una còpia, 
un fals o una hiperrestauració. Entre altres exemples, es presenta el cas d’un dels tres 
coloms eucarístics de la col·lecció d’orfebreria romànica que, com s’ha pogut descobrir, no 
pot ser anterior al segle xviii. 

També s’ensenya com es poden reconstruir els diferents aspectes que han tingut algunes 
obres al llarg de la seva vida, segons les vicissituds sofertes, els gustos de l’època o els 
desitjos dels propietaris. Gràcies, per exemple, a l’estudi integral de la Majestat Batlló, una 
de les obres mestres del romànic del MNAC, s’ha pogut realitzar una reconstrucció virtual 
de la decoració i el color encara presents en moltes zones sota la policromia visible avui 
dia, que es podria datar entre mig segle i un segle més tard que l’original.

Tots aquests estudis també permeten conèixer l’estat de conservació de les obres, diag-
nosticar i decidir quines són les intervencions més adequades. En el cas de l’escultura de 
Pablo Gargallo El violinista, una obra realitzada amb planxes de plom sobre una ànima de 
fusta, que pateix un greu deteriorament a causa de la incompatibilitat d’aquests dos ma-
terials, s’ha pogut avaluar el grau d’afectació del plom. Per conèixer l’interior d’El violinista 

Presa de mostra de sant Josep d’Arimatea del Pas processional de Setmana 
Santa de Damià Campeny.
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s’ha utilitzat la radiografia de neutrons, una tècnica no destructiva i capaç de penetrar el 
plom. L’estudi, pioner a Catalunya i a l’Estat espanyol, s’ha dut a terme al Paul Scherrer 
Institut (Suïssa). Amb les tomografies obtingudes s’ha pogut conèixer la tècnica d’execu-
ció de l’escultor i s’han realitzat els mapes d’alteracions, amb la localització de les zones 
interiors afectades. 

L’exposició acaba amb algunes obres d’artistes contemporanis que plantegen una reflexió 
sobre el llenguatge artístic, la condició i la fragilitat de l’art, la mateixa noció de patrimoni, 
l’obsessió per l’autografia i l’originalitat de les obres, el fetitxisme de l’obra d’art com a mer-
caderia i sobre el frau en el món de l’art.

Aquest projecte, que té un marcat caràcter divulgatiu i didàctic, presta una atenció espe-
cial a les famílies i proposa un itinerari no guiat per visitar la mostra amb nens i descobrir 
com treballen els artistes.

L’exposició s’acompanya amb una aplicació per a tauleta (iPad, Android) que complementa 
i amplia els continguts de la mostra.

No sempre és fàcil refer el camí que ha seguit una obra d’art des de la seva creació fins que 
surt del taller de l’artista i inicia una vida independent. Només el treball interdisciplinari, 
minuciós i sistemàtic permet avançar en la recerca per millorar el coneixement integral, 
la conservació i la interpretació del patrimoni que el museu preserva i difon, en un procés 
sempre obert i perfectible.
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Àmbits de l’exposició

Àmbit 1: El procés creatiu
Els mètodes científics permeten descobrir com artistes de gran ta-
lent elaboren i reelaboren el dibuix preliminar d’una pintura, cor-
regeixen la composició mentre avancen en la fase pictòrica, qua-
driculen un dibuix per reproduir-lo quasi idèntic a diverses mides 
o calquen per transparència un original que els serveix de model. 
Podem imaginar com funcionava un taller de pintura quan revelem 
unes inscripcions amagades, que anotava el mestre per orientar 
els ajudants, o posem en evidència les incisions que delimiten els 
contorns de les formes. A través de la recopilació de documents, 
dibuixos preparatoris, esbossos i models de fang, també intuïm 
com devia procedir un escultor en afrontar el repte d’un encàrrec 
singular.
1. L’ús de la quadrícula
2. El calc per transferir un dibuix
3. Dibuix subjacent, inscripcions i incisions
4. Les fases de la invenció en l’escultura
5. Canvis de composició

Àmbit 2: Vicissituds de l’obra

Les aventures i els canvis que han patit les obres d’art al llarg de la 
seva existència solen deixar rastres que estimulen la curiositat dels 
experts per refer-ne la història i deduir-ne l’estat original. Pintures i 
escultures s’han transformat de manera més o menys radical amb 
les conseqüències d’una guerra, la pèrdua o degradació d’alguns ele-
ments, l’evolució del gust o, fins i tot, per efectes d’una crítica nega-
tiva. La recerca científica i els materials d’arxiu són imprescindibles 
per proposar hipòtesis de reconstrucció d’una policromia subjacent 
més antiga, per deduir l’alteració d’uns pigments sotmesos a l’escal-
for d’un incendi o per redescobrir una pintura que s’oculta sota d’una 
altra.
6. Reconstrucció virtual de la policromia subjacent
7. Transformació del color per l’acció del foc
8. Dues obres superposades damunt d’un mateix llenç
9. Faltava un apòstol

Àmbit 3: Reversos

La presentació d’unes obres d’art exposades d’esquena pretén atraure l’atenció i permetre una mirada 
insòlita sobre un aspecte que habitualment resta amagat al públic. L’examen exhaustiu dels reversos ha 
suposat per als experts una font inesgotable d’informacions sobre la tipologia i procedència dels materi-
als, els testimonis pintats i escrits que hi han deixat els artistes, l’estat de conservació i les intervencions 
de restauració o les exposicions de les quals ha format part. Tipus d’acoblament de les posts de fusta, 

Autoretrat de Marià Fortuny.

Majestat Batlló.
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traces d’eina, encaix del marc, tipus de bastidor i de tela, marca de fabri-
cant, signatura, data, títol o dibuixos són només alguns exemples de la seva 
riquesa.
10. Informacions en el revers de la pintura
11. Dibuixos en el suport de fusta

Àmbit 4: Materials i tècniques

L’interès dels artistes pels materials i les tècniques és desigual, tot 
i que sempre han condicionat el resultat final de les obres i la seva 
conservació. Alguns han triat un procediment per obtenir determi-
nats efectes estètics i n’han sabut treure partit amb gran habilitat. 
En canvi, d’altres no han sabut explotar les immenses possibilitats 
d’una tècnica com la pintura a l’oli, perquè l’han seguit tractant com 
el tradicional tremp d’ou. Uns han escollit materials de màxima du-
rabilitat i d’altres, amb l’ànim d’innovar, han emprat materials que 
no han suportat bé el pas del temps o que, insospitadament, han 
reaccionat entre ells. N’hi ha, fins i tot, que han emprat tècniques de 
seriació mecànica per rendibilitzar solucions creatives.
12. El bromoli pas a pas
13. Producció seriada: patrons i punxons
14. Un pintor. Dues tècniques
15. Entre la tradició i la modernitat
16. Tècniques de pintura mural (fresc, mezzo fresco, tremp)
17. Modus operandi
18. Data de caducitat
19. Materials conflictius

Àmbit 5: Datació i signatura

La datació i l’autoria de les obres d’art han estat sempre preocupa-
cions centrals dels experts. En el cas de les obres del romànic i del 
primer gòtic, l’anonimat i la falta de documents fan que sovint resulti 
difícil precisar-ne la datació o l’adscripció a una escola o un artista. 
De vegades, però, la troballa d’un element datat en l’objecte mateix, 
la presència d’una signatura o inscripció i, per descomptat, l’anàlisi 
estilística han permès de situar algunes obres amb exactitud. La tas-
ca esdevé també complexa quan es tracta de datar estampacions 
de gravats amb tiratges d’èpoques diverses i, en això, l’anàlisi dels 
materials constitutius o la identificació de la filigrana poden resultar 
determinants. 
20. Consagració d’una imatge. Les relíquies daten l’obra
21. La filigrana, el paper i la tinta
22. Les primeres signatures

Repòs d’Isidre Nonell.

El violinista de Pablo Gargallo.

Crist del 1147.
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Àmbit 6: Falsos, còpies, versions, hiperrestauracions

En l’art precontemporani, la rèplica autògrafa o de taller, l’au-
toimitació o les variants d’una composició que havia tingut èxit 
conviuen sense conflictes amb les creacions «originals» per donar 
resposta als encàrrecs o a la demanda comercial. Les condicions 
canvien amb l’aparició dels conceptes de singularitat i autenticitat 
de l’obra. A partir del segle xix, amb l’expansió del comerç de l’art 
i el col·leccionisme –públic i privat– es desenvolupen una produc-
ció de falsos i un tràfic considerable d’obres d’art fraudulentes. 
L’interès pels primitius flamencs i italians, la fascinació pels objec-
tes d’orfebreria medieval o el gust per l’art contemporani contribu-
eixen a estimular el fenomen de la falsificació.
23. Rèpliques antigues
24. És una còpia
25. Coloms romànics o falsos?
26. Què hi ha d’original?
27. Dues versions de l’autor i un Monument autoritzat
28. Una hiperrestauració

Àmbit 7: L’art objecte de l’art

Amb la facilitat de reproduir il·limitadament les obres d’art, amb la irrupció de les avantguardes del segle xx i 
més tard de l’art conceptual, la idea d’originalitat ja no es vincula necessàriament a la creació d’un objecte. 
L’obra d’art deixa de ser inimitable o única i l’autor al qual s’atribueix ja no és insubstituïble. Artistes con-
temporanis reflexionen sobre el llenguatge artístic, sobre la condició i la fragilitat de l’art, sobre la noció de 
patrimoni, sobre l’autoria i la unicitat de les obres. També un cineasta pot tractar el tema de la dualitat entre 
allò real i allò fictici tot intentant confondre els fets narrats amb els documents reals, les reproduccions o 
recreacions amb les obres autògrafes. Qui determina què és art i amb quin criteri?
29. Fake 
30. Pessebrisme del Quadrat Negre
31. Restauració de dues pedres al Port del Comte
32. L’artista i la fotografia

Mare de Déu de la Llet.
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Llista d’obres exposades

Àmbit 1

Battistuzzi, Achille
El pla de la Boqueria
1870
Llapis grafit sobre paper acolorit
MNAC, Barcelona

Battistuzzi, Achille
El pla de la Boqueria
1873
Oli sobre cartró
Museu d’Història de Barcelona, 
Barcelona

Battistuzzi, Achille
El pla de la Boqueria
1873
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Battistuzzi, Achille
Celler del monestir de Poblet
1870
Llapis grafit i tinta a l’aiguada sobre 
paper
MNAC, Barcelona

Fortuny Marsal, Marià
Autoretrat
Roma, cap a 1858
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Fortuny Marsal, Marià
Autoretrat
Roma, cap a 1858
Llapis sobre paper
Institut Municipal de Museus de 
Reus. Museu d’Art i Història de Reus

Bermejo, Bartolomé
Davallament de Crist als Llimbs
Cap a 1475
Oli i daurat sobre fusta
MNAC, Barcelona

Bermejo, Bartolomé
Resurrecció
Cap a 1475
Oli i daurat sobre fusta
MNAC, Barcelona

Gallego, Fernando
Epifania
Cap a 1480-1490
Oli i daurat amb pa d’or sobre fusta
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
Misteri del Sant Enterrament. Pas 
processional de Setmana Santa
1817

Fusta tallada i policromada, tela 
encolada pintada al tremp i elements 
tèxtils
Procedeix del Gremi dels Revenedors 
de Barcelona
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
Plany sobre el cos de Crist mort
Cap a 1816
Tinta a la ploma i a l’aiguada sobre 
paper
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
Enterrament de Crist
Cap a 1816
Tinta a l’aiguada sobre paper
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
La Fama escrivint la història de 
Jesucrist: La Ressurrecció
1816
Terra cuita
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
La Fama escrivint la història de 
Jesucrist: L’Anunciació
1816
Terra cuita
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
La Fama escrivint la història de 
Jesucrist: La Sagrada Família
1816
Terra cuita
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
La Fama escrivint la història de 
Jesucrist: Jesús al Temple
1816
Terra cuita
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
Verge
Cap a 1816

Terra cuita policromada
MNAC, Barcelona

Campeny Estrany, Damià
L’enterrament de Crist
Cap a 1816
Terra cuita
MNAC, Barcelona

Robusti, Jacopo, dit «Tintoretto»
Retrat del procurador Alessandro 
Gritti
1581-1582
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Robusti, Jacopo, dit «Tintoretto»
Retrat de cavaller
Cap a 1554
Oli sobre tela adherida sobre fusta
MNAC, Barcelona

Àmbit 2

Anònim
Majestat Batlló
Mitjan segle xii
Talla en fusta policromada al tremp
MNAC, Barcelona

Llimona Bruguera, Joan
Tornant del tros
1896
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Anònim
Frontal d’altar de Santa Maria de 
Taüll
Cap a 1200, repintat el 1579
Tremp sobre fusta i talles aplicades
MNAC, Barcelona

Anònim
Sant Joan de Taüll
Segle xiii
Talla en fusta policromada al tremp
MNAC, Barcelona

Anònim
Judes penjat de la figuera
1579 (?)
Fusta amb restes de policromia
MNAC, Barcelona

Mestre de la sala capitular de 
Sixena
Fragment de pintura de Sixena. 
Retrat d’Er
Entre 1196 i 1208
Fresc traspassat a tela
Procedeix de la sala capitular del 
monestir de Santa Maria de Sixena, 
Osca
Dipòsit de la Comunitat de Religioses 
Sanjoanistes del Monestir de Sixena, 
1940
MNAC, Barcelona
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Àmbit 3

Nonell Monturiol, Isidre
Júlia
Barcelona, 1908
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Nonell Monturiol, Isidre
Repòs
Barcelona, 1903-1904
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Nonell Monturiol, Isidre
Pobres esperant la sopa
1989
Oli sobre tela
Museu de Montserrat

Grup Vergós
Glorificació de sant Esteve
1492-1500
Tremp sobre fusta
MNAC, Barcelona

Martorell, Bernat
Fragment del revers del retaule de 
Púbol
1437-1442?
Carbonet sobre fusta
Bisbat de Girona, Museu d’Art de 
Girona

Àmbit 4

La Tour, Maurice Quentin de
Retrat de Pierre-Louis Laideguive
Cap a 1761
Pastel sobre paper acolorit adherit 
sobre tela
MNAC, Barcelona

Fortuny Marsal, Marià
Estudi per a «El jardí dels poetes»
Cap a 1868-1874
Oli sobre fusta
MNAC, Barcelona

Fortuny Marsal, Marià
Paisatge de Granada
Cap a 1871 (obra inacabada)
Oli sobre tela
MNAC, Barcelona

Anònim
Paleta del pintor Marià Fortuny
Fusta
MNAC, Barcelona

Anònim
Caixa de campanya de Fortuny
Fusta pintada
MNAC, Barcelona

Anònim
Taula de treball de Fortuny
Fusta pintada
MNAC, Barcelona

Mestre de Sant Joan i sant Esteve
Calvari
Cap a 1450
Tremp i daurat amb pa d’or sobre 
fusta de pi
Dipòsit del Ministeri de Cultura, 2007
MNAC, Barcelona

Carracci, Annibale
Albani, Francesco
Apòstols al voltant del Sepulcre buit
Finals de 1604 – inicis de 1605
Fresc arrencat i traspassat
MNAC, Barcelona

Anònim, Catalunya
Disputa i arrest de santa Caterina
Entre 1241-1255
Tècnica mixta traspassada a tela
Procedeix de l’antiga capella de 
Santa Caterina de la catedral de la 
Seu d’Urgell
Dipòsit del Ministeri de Cultura;  
dació Banc de Sabadell, 2008
MNAC, Barcelona

Nogués Casas, Xavier
Fragment de la decoració mural del 
Celler de les Galeries Laietanes
1915
Tremp arrencat i traspassat
MNAC, Barcelona

Mates, Joan
Plany sobre el cos de Crist mort
Cap a 1410-1420
Tremp i daurat amb pa d’or sobre 
fusta
MNAC, Barcelona

Martí i Alsina, Ramon
Dos rostres de la mateixa dona
1826-1894
Llapis conté i mina blanca sobre 
paper acolorit
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Mollet
1945
Bromoli transportat
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Bromoli transportat
MNAC, Barcelona

Gargallo Catalán, Pablo
El violinista
1920
Làmines de plom batut acoblades, 
clavades amb puntes de ferro i 
soldades, sobre ànima de fusta
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Paisatge. Balenyà
No datat
Bromoli transportat
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Bromoli transportat
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Àlbum de contactes
No datat
Àlbum de contactes i còpies d’estudi 
amb 347 fotografies 9 x 12 i 6 x 6 
enganxades en 40 fulls
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Gelatina de plata sobre acetat
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Gelatina de plata sobre paper baritat
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Bromoli blanquejat
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Gelatina de plata sobre acetat
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Gelatina de plata sobre acetat
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Gelatina de plata sobre acetat
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona
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Casals i Ariet, Josep Maria
Àlbum de contactes
No datat
Àlbum de contactes i còpies d’estudi 
amb 426 fotografies de 9 x 12 i 6 x 6 
enganxades en 40 fulls
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Àlbum de contactes
No datat
Àlbum de contactes i còpies d’estudi 
amb 280 fotografies 9 x 12 i 6 x 6 
enganxades en 40 fulls
Dipòsit de Gabriela Casals Roig, filla 
de l’artista, 2010 
Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Bromoli blanquejat
MNAC, Barcelona

Casals i Ariet, Josep Maria
Sense títol
No datat
Bromoli blanquejat
MNAC, Barcelona

Àmbit 5

Anònim
Crist del 1147
Consagrat el 1147
Talla en fusta amb restes de 
policromia
MNAC, Barcelona

Relíquies i pergamins manuscrits
Procedents del reconditori del Crist 
del 1147, embolcallats dins teixits
Museu Diocesà de Barcelona, 2130

En un dels pergamins, es pot llegir 
Reliquie Sti. Victoris fuerunt invente 
1521. Inscripció que correspon a 
una de les dates de verificació de les 
relíquies.

Fragment de teixit amb parella d’aus 
afrontades dins cercles perlats, 
motius vegetals
Seda (vermella, groga, daurada i beix 
clar) i fils metàl·lics
Hispanoàrab, principis del segle xii
Embolcall de relíquies, procedent del 
reconditori del Crist del 1147
Museu Tèxtil i d’Indumentària, 
Barcelona
MTIB 49743. Restauració de 1954

Fragments de teixit amb petits 
rombes
Seda (ataronjada, tints: margarodes 
polonica i carthamus tinctorius)
Hispanoàrab, finals del segle xi – 
principis del xii
Embolcall de relíquies, procedent del 
reconditori del Crist del 1147
Museu Tèxtil i d’Indumentària, 
Barcelona
MTIB 49745. Restauració de 1953-
1954

Fragments de teixit llis
Seda (vermella, tints: rubia tinctorum 
i negre amb compostos de ferro)
Hispanoàrab, finals del segle xi – 
principis del xii
Embolcall de relíquies, procedent del 
reconditori del Crist del 1147
Museu Tèxtil i d’Indumentària, 
Barcelona
MTIB 49747. Restauració de 1954

Fragments de teixit amb motius 
decoratius 
Seda (verda i vermellosa, tints: rubia 
tinctorum, isatis tinctoria)
Hispanoàrab, segle xii
Embolcall de relíquies, procedent del 
reconditori del Crist del 1147
Museu Tèxtil i d’Indumentària, 
Barcelona
MTIB 49748. Restauració de 1954

Fragments de teixit llis
Seda (groga)
Hispanoàrab, finals del segle xi – 
principis del xii 
Embolcall de relíquies, procedent del 
reconditori del Crist del 1147
Museu Tèxtil i d’Indumentària, 
Barcelona
MTIB 49752. Restauració de 1954

Fragments de teixit llis
Seda (vermella, rosa i blanca)
Hispanoàrab, finals del segle xi – 
principis del xii 
Embolcall de relíquies, procedent del 
reconditori del Crist del 1147
Museu Tèxtil i d’Indumentària, 
Barcelona
MTIB 49748. Restauració de 1954

Iohannes. Taller de la Ribagorça
Frontal d’altar de Gia
Segona meitat del segle xiii
Tremp, relleus d’estuc i restes de full 
metàl·lic colrat sobre fusta
MNAC, Barcelona

Iohannes. Taller de la Ribagorça
Frontal d’altar de Cardet
Segona meitat del segle xiii
Tremp, relleus d’estuc i restes de full 
metàl·lic colrat sobre fusta
MNAC, Barcelona

Callot, Jacques
Setge de Breda
1627-1628
Aiguafort sobre paper
MNAC, Barcelona

Àmbit 6

Lippo, Fra Filippo
Mare de Déu amb el Nen i dos àngels
Primera meitat del segle xv
Oli sobre fusta
MNAC, Barcelona

Anònim
El mercat de Dax (França)
Sense data
Oli sobre cartró
MNAC, Barcelona

Regoyos Valdés, Darío de
El mercat de Dax (Francia)
1909
Oli sobre tela
Col·lecció particular, Madrid

Serra, Francesc (Actiu a 
Barcelona, 1350·1362) i taller, 
atribuït
Taules del Retaule de sant Joan 
Baptista
Cap a 1359
Tremp i restes de full metàl·lic amb 
colradura sobre fusta
Prodeceix del santuari de Santa 
Maria de Tobed (Saragossa)
Museu Maricel, Sitges, núm. inv. 79 
(taula central); Museu Diocesà de 
Barcelona (compartiments laterals)

Anònim (a partir d’un model del 
Robert Campin dit «Mestre de 
Flémalle» [Tournai, 1375·1444])
Mare de Déu de la Llet
Cap a 1520
Oli sobre fusta de roure
MNAC, Barcelona

Cristòfol Peralba, Leandre
Monument
Original, 1935; versió cap a 1970
Fusta pintada i acer 
MNAC, Barcelona

Cristòfol Peralba, Leandre
Monument
1935
Fusta pintada i acer
Museu Jaume Morera i Galícia, 
Lleida

Anònim
Colom eucarístic
Llemotges, abans de 1250
Coure daurat amb aplicacions 
d’esmalt champlevé 
MNAC, Barcelona
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Anònim
Colom eucarístic
Llemotges, a partir del segle xviii (?)
Coure repussat, cisellat i daurat, 
amb aplicació d’esmalt champlevé i 
elements de fosa
Procedència desconeguda
MNAC, Barcelona

Anònim
Colom eucarístic
Llemotges, a partir del segle xviii
Coure amb aplicació d’esmalt 
champlevé 
MNAC, Barcelona

Àmbit 7

Perejaume
Restauració de dues pedres al Port 
del Comte
1995
8 fotografies en color
Galeria Joan Prats, Barcelona

Perejaume
El pessebrisme del Quadrat Negre
Ferro i fotocòpia
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Col·lecció MACBA 1788. Fundació 
MACBA. Dipòsit particular

Fontcuberta Villa, Joan
Esbós preparatori per a Carbassa a 
l’ull fresc, 1963
Fotocollage, foto i grafit sobre paper
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Esbós preparatori per a Dimoni 
Escuat, 1963
Decoupage de foto i grafit sobre 
paper
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Esbós preparatori per a Estrella 
Mamella, 1963
Collage, foto, tinta i grafit sobre 
paper
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Esbós preparatori per a Garrota de 
moix, 1963
Decoupage i tinta sobre gelatina de 
plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Esbós preparatori per a Tia Maria 
codonys collia, 1963
Fotocollage, foto i tinta sobre cartró
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Esbós preparatori per a Treta 
Mongeta, 1962
Fotocollage, foto i acrílic sobre paper
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Tríptic de la carbassa, 1963
Collage i grafit sobre 3 fotogrames en 
gelatinobromur de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Cadira III, sense data
Fotopintura sobre tela
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Cadira IV, sense data
Fotopintura sobre tela
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Cadira V
Fotopintura sobre tela
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
El pájaro Loplop regresa, sense data
Gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Enigma encerrado en la axila de 
Federico (o La pesca del atún), 1935
Gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Lepidópteros paganos (en posible 
colaboración con Buñuel)
Gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Narciso sodomizado por una quijada 
arrepentida, 1959
Gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Paisaje sublime antigravitacional, 
1935
Gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Bohu sourie, 1962
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Dos ninfas hablan con el Minotauro, 
Cannes/Vallauris 1962
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Jacqueline en un paisaje I, 1962
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
L’amour fou II, Canes/Vallauris, 1961
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
La mariée, 1961-62
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Le magicien aux taureaux III, 1962
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Pegaso tombé, 1962
Fotograma, gelatina de plata
Col·lecció de l’artista

Fontcuberta Villa, Joan
Sense títol, 1962
Guaix en sobre de paper fotogràfic 
Mimosa
Col·lecció de l’artista
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Activitats a l’entorn de l’exposició

 Conferència inaugural Explorar/Divulgar
Mireia Mestre (MNAC)
Sales de l’exposició. 22 de novembre, 18.30 h

 Nova atribució i procés de restauració de “La 
conversió de sant Pau” de Juan Bautista Maíno
Francesc Quílez i Carles Pongiluppi (MNAC)
Sala Maíno de la Col·lecció d’Art Modern. 29 de 
novembre, 19 h

 Objectes artístics en mans privades, consells 
pràctics per a la seva conservació (conferència-
tertúlia)
Benoit Vincens de Tapol (MNAC)
Auditori. 13 de desembre, 19 h

 Estudi de la “Gioconda” del Museo del Prado en 
el context dels tallers italians del Renaixement
Ana González Mozo (Museo del Prado)
Auditori. 20 de desembre, 19 h 

 Van Eyck de prop: el “Retaule de l’Anyell Místic”
Bart Fransen (Institut Reial del Patrimoni Artístic, 
Brussel·les)
Auditori. 10 de gener, 19 h 

 Les falsificacions i el valor legitimador   
del museu: el projecte de les caixes xineses 
(taula rodona)
Montse Carreño i Raquel Muñoz (artistes)  
Modera: Damià Martínez (MNAC)
Sales de l’exposició. 17 de gener, 19 h

 Materials de l’art contemporani: un repte per a  
la conservació (taula rodona)
Joan Fontcuberta i Perejaume (artistes) i Xavier 
Rossell (MACBA). Modera: Mireia Mestre (MNAC)
Sales de l’exposició. 24 de gener, 19 h

Cinema
 F for fake (1973), d’Orson Welles. Presentació a 

càrrec d’Esteve Riambau (Filmoteca de 
Catalunya). Dins el cicle Per amor a l’Art.  
Cinema i pintura, organitzat en col·laboració  
amb la Filmoteca
Sala de la cúpula. 4 de desembre, 19 h

Jornades tècniques
 Obres d’art a examen

29 i 30 de gener
Informació detallada, preus i inscripcions a:   
www.mnac.cat

educArt  
 Visites guiades

Dissabtes a les 11 h (en castellà) i a les 12.30 h   
(en català)
A partir de l’1 de desembre. Durada: 1 h
Per a grups amb reserva prèvia: tel. 93 622 03 75 
o grups@mnac.cat
Els aparells d’àudio es lliuren 20 minuts abans de cada visita 
al taulell de grups. Per facilitar-ne l’entrega, us preguem la 
màxima puntualitat. En casos excepcionals, el museu pot 
variar les condicions d’accés a la visita.

 Activitat familiar: itinerari no guiat

Com treballen els artistes?

 Dossier educatiu

Conferències i taules rodones
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 Dates: Del 23 de novembre de 2012 al 24 de febrer de 2013

 Organitza: Museu Nacional d’Art de Catalunya

 Comissària: Mireia Mestre, cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva

  Entrada gratuïta

 Horari: De dilluns a dissabte, de 10 h a 19 h; diumenges i festius, de 10 h a 14.30 h
  Dilluns no festius, tancat

 Lloc: Sala d’exposicions temporals 1

  Aplicació gratuïta per a tauleta (iPad i Android)

  En català, castellà i anglès

Oficina de Premsa
Tel. 93 622 03 60
premsa@mnac.cat

EL MUSEU EXPLORA
Obres d’art a examen


