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Retrats de la Belle Époque  
 
Durant les últimes dècades del segle XIX i les primeres del XX va tenir lloc en la 
història de la pintura europea un canvi ampli i profund que va alterar tant les 
convencions estilístiques de l’art de pintar com el marc de les relacions que 
vinculen el pintor amb el seu públic i el seu mercat. El retrat és el gènere que 
va reflectir aquests canvis d’una manera més exemplar. Al mateix temps que 
la tradició acadèmica començava a decaure, l’expansió econòmica sostinguda 
i els nous marcs de convivència que oferia el creixement de les grans ciutats 
van afavorir l’aparició d’una nova demanda social en aquest gènere. El 
fenomen es va difondre ràpidament per tot el continent europeu, de manera 
que va impulsar noves convencions estètiques d’abast internacional que van 
donar al retrat una fesomia artística singular i fàcilment recognoscible. 
L’exposició Retrats de la Belle Époque convida els visitants a fer un 
recorregut per aquest gènere, que, a més de ser un dels més rellevants de 
l’època, ofereix claus iconogràfiques i psicològiques que permetran als 
visitants bastir ponts entre la història de la pintura i la història cultural i social 
del final del segle XIX i començament del XX. I ho fa a través de setanta-sis 
obres d’artistes com ara Giovanni Boldini, Oskar Kokoschka, Edvard Munch, 
John Singer Sargent, Egon Schiele, Joaquín Sorolla i Henri de Toulouse-
Lautrec, cedides per una trentena de museus i institucions de dotze països 
diferents. 
 
Retrats de la Belle Époque, coorganitzada entre el Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana i l’Obra Social ”la Caixa”, i comissariada per Tomàs 
Llorens i Boye Llorens, es podrà visitar a CaixaForum Barcelona del 20 de juliol 
al 9 d’octubre de 2011, després que s’hagi exposat al Centre del Carme de 
València. Barcelona serà el darrer lloc on es podrà veure la mostra.  

 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2011. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
“la Caixa”; Rafael Ripoll, secretari Autonòmic de Cultura i Esport de la Generalitat  
Valenciana; Jordi Cabré, director general de Promoció i Cooperació Cultural de la 
Generalitat de Catalunya,  i Tomàs Llorens i Boye Llorens, comissaris de la mostra, 
inauguren l’exposició Retrats de la Belle Époque a CaixaForum Barcelona.  L’acte 



3 
 

també compta amb la presència d’Elisa Durán, directora general adjunta de la 
Fundació ”la Caixa”. 
 
Una recopilació inèdita 

Retrats de la Belle Époque és fruit del conveni de col·laboració subscrit entre el 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i l’Obra Social ”la Caixa” que es va 
signar al mes de setembre del 2010 per produir conjuntament aquesta mostra. Es 
tracta de la primera vegada que aquestes dues institucions sumen esforços en la 
coproducció d’una exposició.  

 
La mostra aplega setanta-sis obres de quaranta artistes. Concretament, hi són 
representades tres generacions de pintors: la dels precursors, nascuts durant la 
dècada del 1830 al 1840, com ara Giovanni Boldini; la generació intermèdia —la 
més àmpliament representada—, constituïda per artistes nascuts a la dècada del 
1850 al 1860, entre els quals trobem Sargent, Sorolla, Zorn, Corinth, Munch, Repin, 
Serov, Vrubel i Toulouse-Lautrec; i la dels artistes nascuts entre el 1870 i el 1880, 
com ara Vuillard, Kokoschka, Schiele i Kirchner.  
 
Prop de trenta museus i institucions de dotze països han cedit obra per a la mostra, 
entre els quals destaquen, d’Espanya, el Museu Thyssen-Bornemisza, Museu 
Sorolla, Patrimoni Nacional i la Fundación Casa de Alba; d’Itàlia, el Museu Giovanni 
Boldini i la Galleria degli Uffizi de Florència; de Nova York, el Metropolitan Museum i 
The Hispanic Society; d’Àustria, el Leopold Museum de Viena; de Noruega, la 
Nasjonalgalleriet d’Oslo; de Suècia, el Nationalmuseum d’Estocolm; de Suïssa, el 
Musée d’Art Moderne du Petit Palais, de Londres, Royal Academy i Tate Britain; 
d’Albi, Musée de Toulouse-Lautrec, i de Rússia, The State Tretyakov Gallery de 
Moscou. A més, s’exhibeixen a la mostra peces de col·leccions particulars de 
Madrid, Barcelona, Londres, Nova York i Noruega.  
 
Retrats de la Belle Époque: discurs expositiu 
 
El període que va transcórrer entre la guerra francoprussiana i la Primera Guerra 
Mundial es va caracteritzar per un creixement econòmic sostingut i una agitació 
política significativa que va generar grans canvis socials. El retrat, amb una 
demanda comercial notable, va ser el gènere pictòric més representatiu de l’època. 
Il·lustrava el nou individualisme de l’home modern i l’interès per la imatge que 
projectava en el seu entorn social. Des del punt de vista de la història de l’art, és un 
gènere que permet explicar els canvis que tenen lloc tant en les convencions 
estilístiques com en les relacions entre l’artista i el públic o el mercat. Aquests 
canvis van originar la figura de l’artista modern. 
 
A través del treball artístic de tres generacions de pintors, l’exposició aborda 
diferents aspectes del retrat per reflectir el pas d’un estat d’ànim inicial, triomfal i 
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confiat, propi dels primers anys, a l’aguda inquietud crítica dels retrats 
expressionistes dels últims anys, que tanquen el recorregut de la mostra. 
 
El discurs expositiu evita fer un recorregut cronològic i aborda una distinció 
tipològica que s’estructura en nou capítols diferents: els autoretrats; els retrats de 
societat; el temperament i el caràcter; els retrats de grup; els ambients i les 
converses; una secció monogràfica dedicada a Toulouse-Lautrec; els retrats a l’aire 
lliure; el retrat com a símbol, i la crisi. 
 
1. Els autoretrats 

L’autoretrat testimonia la importància de la consciència subjectiva —l’arrel de 
l’artista modern— i la voluntat de reafirmar la pròpia imatge davant el món 
circumdant. 
 
2. Els retrats de societat 

La font principal d’encàrrecs per als pintors era el que s’anomenava retrat de 
societat. Aquests quadres, que formalment es basaven en el precedent dels «retrats 
d’estat» dels segles XVII i XVIII, tenien la finalitat de representar la posició social de 
les persones retratades.  

 
3. El temperament i el caràcter 

Un tret característic de l’època va ser l’interès per penetrar en allò essencial de la 
personalitat del retratat, per mostrar un retrat que reflectís alguns aspectes del 
caràcter, com ara la confiança, la jovialitat, la mundanitat, la sensibilitat o la 
respectabilitat.  
 
4. Els retrats de grup 

A l’empara del naturalisme dominant de l’època, de vegades pintors i retratats 
intentaven emular el paradigma del retrat de grup del segle XVII, cultivat per pintors 
com Velázquez i Rembrandt. La família de la persona retratada va adquirir 
protagonisme.  
 
5. Els ambients i les converses 

Com passa en la literatura, quan aprofundim en el caràcter o la personalitat del 
retratat la simple descripció física és insuficient. El context, l’atmosfera del moment 
en què es pinta, aporta una lectura més profunda que dóna sentit al retrat i permet 
albirar l’esperit de la persona retratada. 

 
6. Toulouse-Lautrec 

Toulouse-Lautrec va centrar l’interès a captar pictòricament els gestos i les 
expressions dels personatges del seu temps durant les nits parisenques, que 
retratava amb afany testimonial a la manera de la novel·la naturalista. 
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7. Els retrats a l’aire lliure 

A més de reflectir els nous estils de vida, el retrat a l’aire lliure concilia el gènere 
amb una de les exigències fonamentals del naturalisme: l’apunt del natural, que 
valora l’espontaneïtat i la immediatesa a l’hora de representar l’instant en què es 
capta el subjecte. 
 
8. El retrat com a símbol 

L’interès per penetrar en la psicologia del retratat o per traçar una evocació 
atmosfèrica del subjecte troba una prolongació natural en el simbolisme. Davant el 
positivisme de la representació naturalista, l’espiritualitat, la fantasia i l’onirisme 
oferien noves fórmules per reflectir les inquietuds de l’esperit humà en el retrat. 
 
9. La crisi 

Durant els anys previs a la guerra, l’amargor i el desànim, juntament amb una visió 
tràgica de la vida, van derivar el retrat cap a temàtiques de misèria i soledat. En una 
reacció contra el decadent esperit positiu, l’expressionisme va plantejar la distorsió 
emocional —i, fins i tot, irracional— de la realitat per reivindicar la llibertat subjectiva 
de l’artista. 
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Retrats de la Belle Époque 
Del 20 de juliol al 9 d’octubre de 2011 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona  
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 22 30 40 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó – 934 044 092 / 608 09 90 42 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
Conferència inaugural 
Retrats de la Belle Époque 
Dimarts 19 de juliol, a les 19 h 
A càrrec de Tomàs Llorens, historiador de l’art i comissari de l’exposició 
Places limitades. Entrada gratuïta. 
 
Activitats per a la gent gran 
Cafè-tertúlia amb les arts 
Els dijous, de 16.30 a 18.30 h 
Activitat gratuïta 
 
Activitats familiars 
Mini-labo + 5 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dins l’exposició trobareu un espai dedicat a les famílies en el qual us proposem activitats 
al voltant de diferents idees relacionades amb la mostra. 
Activitat autònoma i gratuïta 
 
Activitat especial Nits d’Estiu 
Retrats d’ahir, avui 
No ens cal portar res de casa per retratar-nos amb els objectes i els entorns que ens 
defineixen millor. 
Els dimecres de juliol i agost, de 20 a 23 h 
Activitat gratuïta 
 
Visites dinamitzades per a públic escolar 
Visites adaptades als diferents nivells escolars 
Cal inscripció prèvia al tel. 93 476 86 30 
 
Visites comentades a l’exposició 
Visites comentades per al públic general 
En català: els dimecres, a les 19 h 
En castellà: els dissabtes, a les 18 h 
Visites nocturnes durant les Nits d’Estiu 
Places limitades. Activitat gratuïta 
Es pot fer reserva prèvia al taulell d’informació o trucant al 93 476 86 30 
Visites concertades per a grups 
Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 30 
Cal inscripció prèvia al tel. 93 476 86 30 
Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora 
Preu: 15 €/grup 
 
Visites comentades per a grups de persones sordes o amb dificultats auditives o 
visuals 
Cal inscripció prèvia 
Grups d’un mínim de 10 persones 
Activitat gratuïta 
Visites en llengua de signes (LS) 
Cal enviar un fax al 93 476 86 35 o un correu electrònic a 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es 
Visites adaptades per a persones amb dificultats visuals 
Cal trucar al tel. 93 476 86 30 


