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LES OBRES DEL MUSEU

1.Lavatori de Dijous Sant,
Juli Borrell, 1895
oli sobre tela

2,5

1,15

2.Virgen con el niño y las virtudes,
los evangelistas y profetas
oli sobre tela
s.XVI

1,2

1,2

3.Retrat d’una monja
oli sobre tela
s. XVII?

0,55

0,7

4.Retrat de Jesus jacent amb 
sacerdot copte
oli sobre tela?
s.XVI?

5.San Vicente Mártir y 
San Vicente Ferrer.
oli sobre tela?
s.XVI

0,65

1,5

6.Retaule
tremp sobre taula?
s.XVI?

0,8
0,4

7.Desposorios. La Santísima 
Virgen y San José
oli sobre tela?
s.XVII?

8.Ecce Homo
tremp sobre taula?
s.XVI

0,35

0,45

9.Episodis bíblics (díptic)
tremp sobre taula?
s.XVI?

0,25

0,75

10.Retaule de Sant Bernardí i 
l’Àngel Custodi
Jaume Huguet, 1462-1475
retaule policromat en restauració

5

3,5

11.La Sagrada Familia y San Juan
Oli sobre tela
s.XVIII

12.Cristo en la Cruz
oli sobre tela?
1685-1691

1,2

1,5

2

3,5

13.Desposorios de Santa Caterina
Oli sobre fusta
s.XVII

14.Retaule de tots els Sants
Miquel Lochner (escultor),
Arnaldo de Camargo i 
Corneliano de Utrecht (pintors), 1488
talla de fusta policromada

1,5

3,5

15.Mare de Déu amb el nen 
entronitzada amb els músics
Guillem Ferrer, 1390-1400
tremp sobre taula

16.Bust de Verge
Alt relleu sobre tela
s.XV?

1,2

3,5

17.Retaule de Sant Llorenç
Escola de  Lluís Borrassà, s.XV
retaule policromat en bon estat

2,5

2

18.Primeres passes del Nen Jesús
 i la Mare de Déu confeccionant 
els vestits d’infant
tremp sobre taula
1400

1

1,2

19.Calvario
tremps sobre taula
s.XVI

1,5

2

20.Compartiment de pedrel·la
del retaule dedicat a Sant Esteve.
La mortalla de Jesús
Jaume Huguet, 1462-1465
tremp sobre taula

1

1,2

21.Predela de retablo
Bernat Martorell, 1430-1435
tremp sobre taula

2,5

0,7

22.Episodis de la vida de Sant Onofre 
tremp sobre taula?
s.XV

3

0,8

23.Episodi bíblic 1
oli sobre tela?
s.XVIII?

3,3

3,6

25.Epifania
oli sobre tela?
s.XVIII

0,55

0,7

0,95

0,85

0,65

1,5

1,2

1,5

3,3

3,6

3,5

3,4

24.Episodi bíblic 2
oli sobre tela?
s.XVIII?

26.Els reis mags
oli sobre tela?
s.XVIII

3,5

3,4

27.La pietat d’en Desplà
Bartolomé Bermejo, 1490
oli sobre fusta

5

3

1,8

1,6

28.Toma del canonicato por Carlos III
Manuel Tramulles, 1770
oli sobre tela

en bon estat tot i que encara queden
trossos per restaurar

molt foscosmolt fosc

molt fosc
mal disposada, no es veu

mal disposada, no es veu

mal disposada, no es veu

mal disposada, no es veu

En general l’estat dels quadres és bo,
excepte en els marcats amb un punt 
vermell que convindria restaurar.

La il·luminació hauria de ser, a grans 
trets, difosa per a les pintures, degut 
a que la majoria tenen vernissos que
provoquen enlluernaments quan la 
llum li arriba directament.

La distància a què s’han de mirar les 
obres no ha de ser massa gran, per 
tal de poder apreciar tots els detalls
(eg. la mosca al front del lleó a la 
Passió de Bermejo).

s.XI-
s.XV

s.XVI

s.XVII

s.XVIII altres temes

es queden a
l’actual museu

episodis 
de Sants
escenes de la
s. família
passatges
bíblics

s.XIX-
s.XX

obra en estat no òptim

masterpiece

L’escena es representa a la seva ubicació
actual, la sala Capitular. Per tal hi ha una
connexió molt forta entre l’obra i el lloc
que ocupa.

29.Imatge de Santa Eulàlia
atribuït a Antoni Claperós, 2n quart s.XV
terracuita policromada

0,5
0,5

1,4

32.Pila Baptismal
Pedra blanca
s.XI

1,5
1,5

1,2

36.La custòdia de Barcelona
orfebreria
1358-1361

2
1,5

3

37.Cinta amb pedres precioses

39.Tretze joies 
3 anells, 5 brocs, 4 creus
i 1 medalla

34.Front d’ altar
talla policromada?
s.XVII

31.Imatge de la Immaculada
fusta policromada
s.XVIII (1746?)

0,47
0,21

0,77

0,41 0,32
0,52

30.Imatge de Santa Eulàlia
Joan Perutxena, 1644
argent sobredaurat i pintat amb elements
de fosa i planxes cisellades. 
Punxó de +BA i una burillada en serreta

46.Làpida de Lluís Desplà i d’Oms,
ardiaca de Barcelona
marbre blanc ribetejat
1524

2

0,9

45.Taula i cadira presidencials
fusta i cuir
s.XIX?

40.Conjunt de 30 cadires unides i en U
fusta tallada
s.XIX?

41.Braser
plom?
s.XIX-XX?

42.Làmpada circular
plom?
s-XIX-XX?

43.Revestiments de paret, portalades
i tancaments
fusta tallada
s.XIX?

44.Campana “La Vedada”
bronze?
1709

3
0,3

33.Front d’altar
marbre blanc
s.XV?

2,3

1,5

3

1

requeriments: cada any per Corpus, la custòdia 
s’engalana amb la cinta i les tretze joies que 
l’acompanyen i surt en processó. 
S’ha de tenir espai per la manipulació, alhora 
que segur per les altres obres, i una via de sortida 
al carrer ràpida i fàcil.

aquest conjunt de peces és inseparable

peces a considerar el trasllat

Les despulles del bisbe Desplà descansen
en aquesta sala, sota la làpida. Per tant
cal preveure això en un hipotètic trasllat.

per la processó anual de corpus, la custòdia
baixarà arran de la façana de vidre gràcies
al montacàrregues de ganxo, i aquesta
baixada serà part del ritual i la gent ho
podrà veure des de la coberta del claustre 
de la catedral.

ATENCIÓ!


