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PECES DESTACADES
Joaquín Sorolla
Dos de maig
1884
Sorolla va participar en
l’Exposició Nacional de
Belles Arts de 1884 amb
aquesta gran tela que
retrata un dels episodis 
de la Guerra del Fran-
cès. Tenia sols 21 anys i
va guanyar la segona
 medalla. 

Venanci Vallmitjana
La bellesa dominant la
força 
1886
Els germans Vallmitjana
foren els grans renovadors 
de l’escultura catalana de la
segona meitat del segle XIX.
El museu conserva dues
versions d’aquesta obra,
encarregada per l’anglès 
Lord Stanley. 

Santiago Rusiñol
Tarda de pluja 
1889
Aquesta obra va ser
realitzada durant el
viatge en carro per 
Catalunya que Rusiñol
va fer amb Ramon
Casas, i exposada a la
Sala Parés juntament
amb La Vídua de Casas,
l’any 1890. 
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Mòmia Nesi 
Baixa Època (656-567 aC)
La peça més destacada 
de la col�lecció egípcia és
aquesta mòmia d’un infant
de 5 anys, anomenada
Nesi, i donada per Eduard
Toda. Els dos cartonatges
policromats mostren
inscripcions jeroglífiques i
representacions dels déus
Nut i Anubis.

4
Peter Paul Rubens (taller)
Andròmeda encadenada
1634
La mitologia va ser un dels
grans gèneres de la
producció de Rubens i el
seu taller, que va tractar
en vàries ocasions la 
història d’Andròmeda i
Perseu, recollida a Les
Metamorfosis d’Ovidi. 

5
El Greco
Sagrada Família amb 
santa Anna i sant Joan
c. 1600
El nom del Greco ha for-
mat part de la història
del museu des dels seus
orígens, com a part del
dipòsit del Museo del
Prado. Aquesta obra
mostra el colorisme tan
reconegut de l'autor.

6

Armadura de samurai
s. XIX 
Forma part de la
col�lecció oriental del
museu, on s’hi exposen
diferents objectes de la
Xina i el Japó que
retraten les seves
tradicions i creences.
L’armadura és estil 
Do-maru, dissenyada
per a les batalles a peu.

7 Ramon Casas
Montmartre
c. 1890
Aquesta vista del barri
més bohemi de Paris va
ser realitzada des del
taller que compartien
Casas i Rusiñol durant la
seva primera estada a la
ciutat. Al fons es veu el 
Moulin de la Galette.  

Joaquim Mir 
Les Comparses de Vilanova
1925-1926
Mir va ser un dels impulsors 
de la decoració del Café 
Foment, juntament amb els 
també pintors Ricart,
Cabanyes i Torrents. En
aquesta escena va retratar la
gran festa del carnaval de la
ciutat. 
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