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Guia de visita – plànol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escales Nord d’Itàlia 1500-1580 

Hall Central 

Sala 9 Venècia1530–1600 

Sala 16 Primer Rembrandt i paisatges holandesos 

Sala 23 Rembrandt i la pintura holandesa 

Sala 24 Rembrandt i holandesos Caravaggistes 

Sala 27 Escenes holandeses de la vida quotidiana 

Sala 30 Espanya 

Sala 32 Itàlia 

Sala 34 Gran Bretanya 1750-1850 

Sala 36 Retrats britànics 1750-1800 

Sala 43 Manet, Monet i els impressionistes 

Sala 45 Van Gogh i Cézanne 



Galeria Nacional de Londres 

National Gallery 
 

La National Gallery o Galeria Nacional és el museu d'art de Londres, situat en la 
parteix nord de Trafalgar Square. Exhibeix pintura europea de 1250 a 1900, procedent de 
la col·lecció nacional d'art del Regne Unit. La col·lecció permanent, que consta de 2.300 
pintures, pertany a l'Estat britànic, pel que l'entrada és pública, només havent de pagar-se 
l'entrada a determinades exposicions especials. 

Malgrat haver estat fundada sense la col·lecció d’una casa reial que li donés suport, 
la National Gallery de Londres ha esdevingut una galeria d'art de renom internacional des 
de la seva fundació en 1824. Va ser conformada principalment pels seus primers 
directors, inclòs el pintor Sir Xerris Lock Eastlake, i augmentada per donacions privades, 
que actualment componen dos terços de la seva col·lecció permanent. Encara que de 
grandària reduïda, en comparació amb d'altres pinacoteques com el Louvre; la National 
Gallery destaca per exhibir obres mestres de tota la Història d'Art occidental, fent possible 
admirar a través de la seva col·lecció l'evolució dels estils pictòrics des del començament 
del Renaixement fins al Postimpresionisme. Poc a poc ha anat augmentant les  obres d'art 
modern. 

La National Gallery ha estat allotjada en tres edificis diferents, cadascun dels quals 
es va veure amb el temps inadequat per als propòsits expositius. L'edifici actual va ser 
començat per William Wilkins, i ha estat objecte de notables extensions, les obres 
principals de les quals van estar a càrrec d'Edward Middleton Barry i Robert Venturi. Des 
de 2002 i fins a 2006, el director d'aquesta institució ha estat Xerris Saumarez Smith. Des 
de desembre de 2007, l'adreça de la Galeria està a càrrec del prestigiós historiador de 
l'Art, Nicholas Penny. 

 

Col·lecció 

Enfront de la riquesa asimètrica de molts museus d'origen real, que són rics en uns 
artistes i pobres en uns altres, la National Gallery és un museu bastant homogeni en 
qualitat i varietat, amb un desplegui gairebé enciclopèdic de la història de la pintura. Ha 
mantingut una política fèrria: adquirir només pintures (no hi ha escultures ni objectes 
decoratius com en altres museus) i sempre de la màxima qualitat. A això cal sumar les 
riques aportacions del col·leccionisme privat; en els segles XVIII i XIX, l'aristocràcia 
britànica va ser segurament la més activa quant a la compra d'obres mestres europees. 
Gradualment, moltes d'aquestes obres han anat ingressant en la National Gallery. 

El fons del Renaixement italià és justament famós, i es considera el més complet 
que pot veure's fora d'Itàlia. Hi ha artistes italians que tenen millor presencia aquí que en 
els més nomenats museus del seu país. Sobresurten els exemples de Piero della 
Francesca, la rica col·lecció de Rafael i els quadres de Tiziano, en la seva major part de la 
seva etapa juvenil. Combinats amb els de el Museu del Prado, van permetre muntar una 
antològica exposició que es va mostrar en ambdós museus. 

http://www.wikilingua.net/ca/articles/p/o/s/Postimpresionismo.html


El fons holandès del segle XVII és també il·lustre, amb abundants exemples 
de Rembrandt. El fons de pintura espanyola és alguna cosa reduït en nombre, però de 
màxima qualitat, amb peces fonamentals des de Bartolomé Bermejo fins a Goya. 
Sobresurt la Venus del mirall, obra capital de Velázquez i que molts consideren la 
principal joia d'aquest museu. 

Entre les obres destacades que poden veure's en aquesta pinacoteca, es troben: 

 Retrat de Giovanni Arnolfini i la seva esposa, de Jan van Eyck (1434) 
 El bautismo de Crist (h. 1450) i Natividad (h. 1460-75), de Piero della Francesca 
 La Verge de les Roques, de Leonardo da Vinci (1495-1508) 
 Els Ambaixadors, d'Hans Holbein el Jove (1533) 
 El sastre, de Giovanni Battista Moroni (1570-1575) 
 Crist en casa de Marta i María (1618-1620) i Venus del mirall (1648), de Diego 

Velázquez 
 Santa Margarita de Francisco de Zurbarán (1631-1640) 
 La venedora de camarones, de William Hogarth (1740-1750) 
 La carreta del mercat, de Thomas Gainsborough (1786) 
 Pluja, vapor i velocitat. El gran ferrocarril de l'Oest, de J. M. W. Turner (1844). 

 

 

Font: http://www.wikilingua.net/ca/articles/n/a/t/National_Gallery_de_Londres_f028.html 

http://www.wikilingua.net/ca/articles/n/a/t/Natividad_%28Piero_della_Francesca%29_1043.html

