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Dossier de premsa 

 
CaixaForum Madrid acull la retrospectiva internacional més gran 

en mig segle sobre el genial pintor romàntic 
 

Delacroix 
(1798-1863) 

 
«Quan he fet un quadre, no he escrit un pensament». Eugène Delacroix va 
qüestionar la necessitat del tema en la pintura. Segons ell, el que 
provocava l’emoció en una tela eren els seus valors plàstics —matèria, 
llum, color—, més enllà de les escenes que s’hi representen. Donar a 
conèixer aquesta nova imatge de Delacroix, allunyada de la seva 
associació amb les grans composicions de tema històric, com un 
revolucionari enfrontat a les rígides convencions de l’art neoclàssic, és 
un dels objectius de Delacroix (1798-1863). Aquesta exposició organitzada 
per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre és la més completa que 
s’ha fet mai sobre la trajectòria del pintor francès a Espanya. Reuneix més 
de 130 obres procedents de col·leccions públiques i privades d’Europa i 
Amèrica, que permeten reconstruir l’evolució de l’artista, des dels seus 
inicis, quan buscava la inspiració en creacions artístiques i textos 
literaris, fins a l’etapa final, marcada per la síntesi del conjunt de la seva 
obra. Un dels atractius és poder contemplar obres que s’han convertit en 
referents de la nostra cultura visual, com Grècia expirant a les ruïnes de 

Mesolóngion, un dels esbossos de La mort de Sardanàpal o Dones 

d’Alger al seu apartament (excepcionalment prestada pel Museu de 
Louvre) i que Delacroix va pintar de resultes del viatge que el 1832 va fer 
pel nord d’Àfrica i per diferents ciutats espanyoles. Aquest viatge el va 
influir profundament, i l’exposició també analitza el vincle de Delacroix 
amb Espanya. Juntament amb els olis de gran format, es mostren 
esbossos, dibuixos, aquarel·les i gravats que ofereixen un testimoni de la 
vida interior de l’artista i l’aproximen a la sensibilitat contemporània.  
 
L’exposició, comissariada pel conservador en cap del Departament de 
Pintura del Museu del Louvre, Sébastien Allard, es podrà veure a 
CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36), del 19 d’octubre de 2011 al 15 
de gener de 2012.  
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Madrid, 18 d’octubre de 2011. El vicepresident, conseller de Cultura i Esports i 
Portaveu del Govern de la Comunitat Autònoma de Madrid, Ignacio González; 
l'ambaixador extraordinari i plenipotenciari de la República Francesa, Bruno 
Delaye; el director president del Museu del Louvre, Henri Loyrette; i el director 
general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; inauguren aquesta tarda 
l’exposició Delacroix (1798-1863), la retrospectiva més completa que s’ha fet 
en gairebé cinquanta anys d’un dels grans noms de la història de l’art universal 
i el mestre més representatiu del romanticisme francès.  
 
L’exposició suposa la culminació de l’acord de col·laboració subscrit l’any 2009 
entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre. Aquest acord, que ha 
permès intensificar una relació ja per si mateixa d’entesa històrica entre 
ambdues institucions, té com a objectiu l’organització conjunta de diferents 
projectes expositius als centres culturals de l’Obra Social ”la Caixa”, així com el 
préstec d’obres procedents del Museu de Louvre i el comissariat a càrrec dels 
especialistes pertinents del museu de París.  
 
Gràcies a aquest acord, ja s’han pogut veure als diferents centres CaixaForum 
exposicions de primer nivell i tan diverses com Rutes d’Aràbia. Tresors 

arqueològics del regne d’Aràbia Saudita; Prínceps etruscs. Entre Orient i 

Occident o Un altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre. 

 

L’acord amb el Museu del Louvre s’emmarca en la política iniciada per l’Obra 
Social ”la Caixa” d’establir aliances estratègiques amb grans institucions de 
l’àmbit cultural, com aquest mateix museu francès, el Museu del Prado o el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
 
Posteriorment a la seva exhibició a CaixaForum Madrid, la mostra viatjarà a 
Barcelona, on es podrà visitar a partir del mes de febrer vinent. La seva 
inauguració marcarà l’inici dels actes de celebració del desè aniversari del 
Centre Cultural i Social de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona, on conviurà 
amb una àmplia retrospectiva sobre Francisco de Goya a partir dels fons que 
atresora el Museu del Prado. Així es relacionaran aquestes dues figures, 
precursores innegables de la modernitat i amb un trajectòria que té molts punts 
en comú.  
 
I precisament amb aquesta exposició, l'Obra Social "la Caixa" descobrirà a una 
nova generació d’espectadors la relació del pintor francès amb Espanya. 
Durant el seu viatge al Marroc el 1832, Eugène Delacroix va fer diverses 
escales a Espanya: Algesires, Cadis i Sevilla. «Tot Goya bategava al meu 
voltant», va escriure al seu amic Pierret, manifestant el seu precoç interès per 
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l’art de la península Ibèrica. De fet, Delacroix va ser un dels primers a França a 
conèixer els Capritxos de Goya. 
 
L’exposició que avui presenta l’Obra Social ”la Caixa” vol posar fi a aquesta 
situació, paradoxal si considerem la poderosa influència que va tenir la figura 
de Goya en l’art de Delacroix o la incidència que va tenir l’artista francès en el 
gran mestre espanyol del segle XX, Pablo Picasso, que el va homenatjar amb 
una sèrie inspirada en Dones d’Alger al seu apartament. 
 
La mostra amb què CaixaForum Madrid ret homenatge al genial pintor francès 
es converteix en la més completa que mai s’hagi organitzat des de la gran 
exposició presentada a París coincidint amb el centenari de la mort de l’artista, 
l’any 1963. 
 
Aquesta gran retrospectiva proposa una visió completa de l’obra de Delacroix i 
de la seva evolució pictòrica, recorrent les diferents etapes de la seva 
producció, des de les primeres obres, que busquen la inspiració al museu, fins 
a l’etapa de maduresa, en la qual l’artista repeteix els temes que havia treballat 
anteriorment amb una altra perspectiva, posant un èmfasi especial en les seves 
obres d’història i en les d’inspiració oriental. 
 
Delacroix (1798-1863) reuneix més de 130 obres que mostren les múltiples 
facetes del geni. CaixaForum Madrid acull alguns dels seus olis més coneguts, 
com Grècia expirant a les ruïnes de Mesolóngion, un dels esbossos de La mort 

de Sardanàpal i Dones d’Alger al seu apartament, excepcionalment prestada 
per a la mostra. A l’entorn d’aquesta obra hi 
haurà un dels punts forts de la mostra, 
gràcies a la reunió de totes les grans teles 
orientalistes que va executar l’artista en 
tornar del viatge al Marroc.  
 
Al costat d’aquestes obres tan cèlebres de 
l’artista s’exposen també creacions més 
desconegudes i es fa especial atenció en la 
seva producció gràfica, que inclou tant 
dibuixos com gravats (els quals deuen molt 
a Goya). 
 

A més de les obres procedents del Museu del Louvre, l’exposició inclou 
nombrosos préstecs d’institucions de tot el món —Galeria dels Uffizi 
(Florència), The National Gallery (Londres), The Metropolitan Museum of Art 

Dones d’Alger al seu apartament, 1834. 
Musée du Louvre © 2009 Musée du Louvre / Erich 
Lessing  
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(Nova York), Musée d’Orsay (París), The Art Institute of Chicago, The British 
Museum (Londres) o el Musée des Beaux-Arts (Bordeus)— i també de 
col·leccions privades. 
 
Plaer visual i serietat intel·lectual han guiat 
la selecció de les obres exposades, que vol 
fer conèixer una nova interpretació del 
«romanticisme» d’aquest pintor. Després 
de la nova edició del diari de Delacroix el 
2009, aquesta retrospectiva proposa una 
nova visió de la producció de l’artista, 
basada en els últims descobriments i 
publicacions científiques. 
 
S’hi estudia com Delacroix va plantejar la 
qüestió del tema i de la seva necessitat, i 
com va sorgir la idea d’una composició 
basada en la seva execució. Mostra, a més a més, que el pintor francès 
coneixia profundament la tradició pictòrica dels encàrrecs oficials i dels temes 
heroics de la història i de la religió, i com la va reinventar abans de confrontar-la 
amb la revolució del realisme, a partir de mitjan segle XIX. 
 
També es posa l’accent en aspectes menys coneguts de la producció de 
l’artista. El retrat n’és un: el gran Retrat de Louis-Auguste Schwiter —que va 
seduir tant Degas que el va comprar— mostra el geni del mestre en aquest 
camp. 
 
L’autoretrat també ofereix un interessant camp d’anàlisi, en la mesura que 
Delacroix tan sols en va realitzar tres, tots presents a l’exposició: el famós 
Autoretrat amb armilla verda i l’Autoretrat com a Ravenswood, tots dos del 
Louvre, i l’Autoretrat executat cap al 1842, procedent de la Galeria dels Uffizi de 
Florència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esbós de La mort de Sardanàpal, 1826-1827 
Musée du Louvre  

© 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing  
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ  

 
Delacroix i el model 

En l’època de Delacroix el nu constituïa la pedra angular de l’aprenentatge 
artístic. El cicle de Maria de Mèdici de Rubens, al Louvre, va proporcionar al 
jove pintor un model a seguir. En aquesta sala s’exposen diversos estudis que 
posen en relleu l’originalitat de Delacroix en anteposar la fascinació per la llum i 
el color de la carn femenina a la precisió anatòmica. 
 
Les tres versions del retrat d’Aspàsia suposen una investigació extraordinària 
sobre el color. El repte és reproduir la llum i la textura de vellut de la pell de la 
mulata. Per aconseguir-ho, Delacroix marca amb un marró més fosc certes 
parts del cos, com les aixelles o el dors de la mà, desateses en el nu acadèmic. 
A més a més, es recrea en el contrast entre el marró de la pell i el vermell 
intens dels llavis.  
 
Si comparem els tres retrats, podrem comprovar que el rostre i el cos 
interactuen amb el fons acolorit, que passa del vermell en la versió més antiga, 
al verd en la més moderna. 
 
Les il·lustracions de Faust  

La literatura va representar per a Delacroix una poderosa font d’inspiració. Una 
de les seves principals obres com a litògraf van ser disset planxes per al del 
Faust de Goethe (1828), que proposen una lectura molt personal d’aquesta 
obra. 
 
Delacroix s’allunya del text original, deixa de banda els amors entre Faust i 
Margarida, i se centra en la relació entre Faust i Mefistòfil, el seu doble malèfic. 
Al llarg de la sèrie, la imatge de Faust s’identifica cada vegada més amb el seu 
diabòlic mentor, fins al punt que s’hi arriba a confondre en l’escena de la 
seducció de Margarida.  
Goethe va veure les litografies de Delacroix i en va valorar la novetat de la 
interpretació: «El Sr. Delacroix és un artista d’un talent d’elit, que ha trobat 
precisament en Faust l’aliment que li convé. [...] I si he d’admetre que, en 
aquestes escenes, el Sr. Delacroix ha superat la meva pròpia visió, amb molt 
més motiu, els lectors trobaran tot això vívid i superior a allò que 
s’imaginaven», va declarar al seu amic Eckermann en les cèlebres 
Conversations de Goethe avec Eckermann. 
 



 7 

El retrat i la influència britànica 

Entre 1820 i 1830 l’obra de Delacroix denota una forta influència de la pintura 
anglesa, sobretot a partir del viatge que va fer a Londres el 1825 i després 
d’haver conegut al pintor Sir Thomas Lawrence.  
 
Delacroix interpreta el retrat britànic d’acord amb la seva pròpia personalitat 
pictòrica. L’obra més rellevant d’aquest període és el retrat del baró Schwiter 
(1826). Com en molts retrats anglesos de l’època, la pintura aspira a captar el 
caràcter del baró, que apareix dret, en un parc. Però en lloc de reproduir una 
actitud falsament distesa, Delacroix privilegia els aspectes formals i, mitjançant 
la indumentària, en realça el sentit aristocràtic. 
 
El gust romàntic per la disfressa es manifesta d’una manera especial en el 
retrat del baríton Barroilhet vestit de turc o en l’autoretrat de l’artista com a 
Edgar Ravenswood, el protagonista de la novel·la de Walter Scott La núvia de 

Lammermoor (1819). Sabem, per testimonis de l’època, que Delacroix assistia 
als balls de disfresses vestit de Dant. 
 
La inspiració literària 

La imaginació de Delacroix necessita estímuls. «El que caldria per trobar un 
tema és obrir un llibre capaç d’inspirar i deixar-se guiar per l’estat d’ànim» —va 
escriure en el seu diari. En la dècada del 1820 al 1830 aquests estímuls li 
arriben a través de la literatura. Però no n’hi ha prou amb il·lustrar una narració: 
l’artista transcriu les emocions que li provoca la lectura. Més endavant, no li 
caldrà res més que veure els colors de la paleta. 
 
Delacroix irromp als Salons d’aquesta època amb audàcies estilístiques que 
revolucionen la pintura d’història. Al mateix temps que exalta la matèria de la 
pintura, renova els seus temes a partir de lectures de literatura antiga i 
moderna: a més de Dant, Cervantes o Milton, també les novel·les de moda de 
Chateaubriand o de Walter Scott. 
 
Lord Byron es converteix en una figura tutelar per a l’artista, que li suggereix 
temes exòtics, com ara Sardanàpal o el combat de Giaur i el paixà, i li 
proporciona una visió de la història contemporània. Seguint Lord Byron, pren 
partit a favor de la independència de Grècia en la seva lluita contra l’imperi 
otomà. Dues de les seves obres mestres —La matança de Quios (1824) i 
Grècia expirant a les ruïnes de Mesolóngion (1838)— són al·legories inspirades 
per l’actualitat bèl·lica. 
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El drama de Grècia 

«Qui es posarà al davant dels teus fills dispersos? Qui t’alliberarà d’una 
esclavitud a què estàs massa habituada?», va escriure Lord Byron al seu 
poema narratiu Childe Harold’s Pilgrimage (1812-1818), després del seu primer 
viatge a Grècia el 1810. Les idees de Byron van colpir Delacroix, que va 
dedicar diverses obres a la guerra d’independència grega. En aquesta sala es 
poden contemplar una aquarel·la i un estudi de La matança de Quios (1824), 
que evoca la matança de 20.000 grecs i el sofriment de les dones i els nens 
supervivents.  
 
El 1826 Delacroix va pintar Grècia expirant a les ruïnes de Mesolóngion. L’obra 
estava destinada a una gran exposició en benefici dels revolucionaris grecs, i 
representa l’heroica resistència dels habitants de Mesolóngion. És també un 
homenatge a Lord Byron, que va morir en aquesta ciutat el 1824.  
 
El dolor de Grècia està representat per la figura d’una dona desesperada que 
accepta el seu sacrifici. La imatge femenina recorda les Pietà del Renaixement, 
mentre que la mà que surt de les ruïnes fa pensar en El rai de la Medusa de 
Géricault. 
 
Records del viatge al Marroc  

El 1832 Delacroix va participar en una missió diplomàtica francesa al nord 
d’Àfrica acompanyant el comte de Mornay en la seva visita a Abd al-Rahman, 
sultà del Marroc. En el transcurs d’aquest viatge va fer diverses escales a 
ciutats espanyoles: Cadis, Sevilla i Algesires. 
 
En el seu quadern de viatge, Delacroix va prendre gran quantitat de notes del 
natural, cosa que li va permetre perfeccionar la tècnica de l’aquarel·la. Aquest 
periple nord-africà va proporcionar a l’artista un inesgotable repertori de temes i 
motius, en què va treballar fins al final de la seva vida. Algunes obres de petit 
format, com Un carrer a Meknès, respiren frescor i immediatesa. 
 
A partir del 1832 la inspiració de l’obra de Delacroix es renova per l’elecció dels 
temes i el tractament del color, que es converteix en el protagonista principal de 
la seva pintura. Entre 1834 i 1841 va exposar als Salons quatre obres molt 
importants, que es reuneixen en aquesta sala: Dones d’Alger al seu 

apartament, El caid, cap marroquí, Els convulsionaris de Tànger i Noces jueves 

al Marroc. 
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La gran decoració 

A mitjan dècada del 1830, l’activitat de Delacroix es multiplica amb la realització 
de grans decoracions per a edificis públics, per encàrrec de l’Estat: el Saló de 
Rei i la biblioteca del Palau Bourbon (actual seu de l’Assemblea Nacional 
francesa), i la biblioteca de la Cambra dels Pars. 
 
El 1849 va fer el sostre principal de la Galeria d’Apol·lo al Louvre, obra de la 
qual presentem un esbós. Es tractava de completar el treball que havia 
començat feia gairebé dos segles Charles LeBrun, pintor de Lluís XIV. És 
l’apogeu de la seva carrera com a pintor decorador. 
 
Medea i Sant Sebastià  

Al final de la dècada del 1830, Delacroix torna al classicisme i pinta grans olis 
de tema mitològic i religiós. Fa diverses versions de Medea, en què l’esposa de 
Jasó apareix amb un gest salvatge, amb un punyal a la mà, poc abans 
d’assassinar els seus fills, i de Sant Sebastià, en què el sant apareix exànime, 
mentre santa Irene li retira les fletxes del martiri. Totes dues obres revelen la 
influència dels mestres Andrea del Sarto, Rubens i Van Dyck. 
 
Des del principi de la dècada del 1840, Delacroix aborda tots els temes, des de 
la història antiga fins a l’actualitat contemporània, el retrat i la pintura decorativa 
i religiosa, i renova de manera constant les seves fonts d’inspiració. 
 
La solitud de Crist  

El sentiment religiós no és gaire rellevant en l’obra de Delacroix, i la crítica del 
seu temps li ho retreia. Tanmateix, la figura de Crist ocupa un lloc molt destacat 
en la seva producció.  
 
Delacroix veia en la imatge de Jesús crucificat l’individu enfrontat al destí i la 
mort. Les seves Crucifixions se centren en la solitud de Crist. El pintor 
interpreta la Passió com un drama humà ple de dubtes, sofriment i resignació.  
 
A les diferents versions del Crist lligat a la columna, Delacroix elimina els 
elements narratius i expressionistes, i convida l’espectador a meditar sobre el 
dolor de l’Home. A les Pietà, el pintor posa en escena el sofriment de la mare 
que, amb el gest d’obrir els braços, repeteix el suplici del Fill. 
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Sèries i variacions  

El 1847 Delacroix reprèn el seu diari, interromput el 1824. Mentre treballa en 
diversos projectes de pintura decorativa, reflexiona sobre la seva obra i 
recupera temes literaris que havia tractat vint anys abans.  
 
Ara es mostra crític amb Byron, per bé que aquest li inspira El naufragi de Don 

Juan o La núvia d’Abidos. Fa una sèrie sobre El rapte de Rebeca, inspirada en 
l’Ivanhoe de Walter Scott, i també diverses variacions en dibuix, pintura i gravat 
a partir d’un tema shakespearià: Hamlet i Horaci al cementiri. 
 
El tema del rapte apareix també a Els pirates, mentre que l’heroïna furiosa i 
violenta dóna peu a les dues versions de La núvia d’Abidos i a Desdèmona 

maleïda pel seu pare. Temes i motius troben ressò d’una obra a una altra, cosa 
que proporciona unitat a la prolífica producció d’aquest període. 
 
La caça dels lleons: el poder de l’esbós 

L’Exposició Universal de París del 1855 va encimellar Delacroix, que hi va 
presentar una retrospectiva de trenta-cinc obres. Destacava especialment un 
quadre de proporcions enormes, La caça dels lleons, en què reprenia les seves 
investigacions sobre la pintura d’animals. La tela s’inspira en Rubens: Delacroix 

es volia presentar al món com el successor del pintor flamenc. 
 
En aquesta sala presentem un estudi preliminar extraordinari de La caça dels 

lleons, un dels més ben executats de l’artista. Als cinquanta-set anys, Delacroix 
s’interessava per l’inacabat i la seva capacitat de conservar en la tela la frescor 
de l’esbós. En aquesta obra mestra, les línies que giravolten i el poderós color 
transmeten la violència del combat entre l’home i la bèstia.  
 
Anticipant-se a la modernitat pictòrica, Delacroix anteposa la força de 
l’expressió a la perfecció formal.  
 
El paisatge, entre la matèria i l’esperit  

La temptació de la pintura pura és sempre present en l’obra de Delacroix. Com 
pot arribar un art tan material a l’ànima de l’espectador i transmetre-li unes 
emocions tan profundes? En els seus escrits, l’artista parla de l’«acord màgic» 
que permet a la pintura apoderar-se de qui la contempla.  
 
A partir del 1850, paisatges i estudis atmosfèrics adquireixen una importància 
creixent, com si el pintor sentís la necessitat de comprendre i explicar aquest 
fenomen. Delacroix passa temporades a Dieppe, Normandia. El contacte amb 
el paisatge marítim li permet experimentar noves sensacions i plasmar-les a la 
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tela a través d’ombres acolorides i reflexos que anticipen la recerca lluminosa 
dels impressionistes. 
 
En les seves composicions de tema històric, els personatges es fonen de 
manera natural amb el paisatge, com per exemple en el quadre Ovidi a l’exili 

entre els escites, que es va exposar al Salon del 1859. El poeta exiliat es 
refugia en un lloc apartat, entre homes salvatges. La grandiositat del paisatge i 
la llunyania de les figures ens situen entre dos mons; com el mateix Delacroix, 
que s’acosta al final de la seva vida. «És el finit dins l’infinit. És el somni!», va 
escriure Baudelaire, ple d’entusiasme davant d’aquesta tela. 
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Eugène Delacroix  
 
Del 19 d’octubre de 2011 al 15 de gener de 2012 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid  
 
Horari 
De dillums a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 223 040 
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 


