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Dossier de premsa 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” exposa a Barcelona els Goya del Museo 
Nacional del Prado gràcies a l’acord subscrit entre les dues entitats 

 
 

Goya. Llums i ombres 
 

Han passat gairebé dos-cents anys des de la seva mort, però Francisco de 
Goya continua tenint avui un atractiu universal que molt pocs artistes han 
aconseguit en tota la història de l’art. La figura de Goya no sols 
l’embolcalla la grandesa del seu art i de la seva genialitat, sinó també una 
espècie de misteri i de llegendes populars que l’han fet doblement atractiu i 
proper. Gairebé trenta-cinc anys després de l’última exposició dedicada al 
gran creador aragonès a la ciutat de Barcelona, Goya. Llums i ombres ens 
apropa una nombrosa i importantíssima selecció de la col·lecció del genial 
mestre custodiada pel Museo Nacional del Prado, la més important del 
món. Componen aquesta exposició gairebé un centenar d’obres —entre 
olis, dibuixos, estampes i cartes—, que fan un recorregut cronològic per 
les principals etapes de la producció de Goya. Des dels primers anys, en 
què el seu realisme s’oposa al rebuscat estil rococó dels seus 
contemporanis, fins a l’obra íntima feta a Bordeus al final de la seva vida, 
sense oblidar el drama de la guerra del Francès, punt d’inflexió en la seva 
trajectòria. L’exposició és fruit de l’acord de col·laboració signat entre 
l’Obra Social ”la Caixa” i el Museo Nacional del Prado el 2011, pel qual 
l’entitat catalana es va convertir en benefactor de la pinacoteca, i que 
permetrà l’organització conjunta de tres exposicions més en els anys 
vinents.  
 
 

 
Goya. Llums i ombres. Organització i producció: Exposició organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa” i el Museo Nacional del Prado. Concepció i comissariat: Manuela B. 
Mena, cap de conservació de Goya i pintura del segle XVIII, i José Manuel Matilla, cap 
del Departament de Dibuixos i Estampes del Museo del Prado. Dates: del 15 de març 
al 24 de juny de 2012. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8).  
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Barcelona, 15 de març de 2012. El president d’honor de ”la Caixa”, Ricardo 
Fornesa, i el president del Real Patronato del Museo del Prado, Plácido 
Arango, han presentat l’exposició Goya. Llums i ombres, la retrospectiva més 
completa realitzada sobre aquest genial mestre en més de tres dècades a la 
ciutat de Barcelona. 
  
Goya. Llums i ombres és la primera exposició prevista en el programa 
expositiu conjunt entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museo Nacional del 
Prado, fruit de l’acord subscrit el mes de juliol del 2011 entre ambdues 
institucions, pel qual ”la Caixa” es convertia en benefactor de la pinacoteca. 
 
Segons aquest acord, l’Obra Social ”la Caixa” finança l’organització i la 
producció de quatre exposicions compostes per fons del Prado, amb la finalitat 
de fomentar un coneixement més profund de les col·leccions del museu fora de 
la seva seu. Les mostres s’exhibiran tant als centres CaixaForum com en 
diverses sales del territori espanyol, en el marc del programa d’exposicions 
itinerants de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
D’aquesta manera, s’intensifica una 
relació, que ja fa temps que és de 
bona entesa, entre totes dues 
institucions, les quals des de l’any 
2009 treballen conjuntament en el 
programa educatiu ”la Caixa” - Museo 

del Prado. L’art d’educar, que 
introdueix els més joves en el plaer de 
conèixer les obres d’art.  
 
Aquest ambiciós acord s’emmarca en la política iniciada per l’Obra Social ”la 
Caixa” d’establir aliances estratègiques amb grans institucions de l’àmbit 
cultural, en aquest cas el Museo del Prado, però també amb el Musée du 
Louvre o el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
 
 
La retrospectiva més completa de Goya en tres dècades a Barcelona 

 
La inauguració de Goya. Llums i ombres marca el punt culminant de la 
celebració del desè aniversari del Centre Cultural i Social de l’Obra Social ”la 
Caixa” a Barcelona, després de la inauguració, fa un mes, de la gran 
retrospectiva sobre Delacroix. D’aquesta manera, CaixaForum convida la 
ciutadania a descobrir i relacionar aquestes dues figures, precursores 
innegables de la modernitat i amb una trajectòria amb molts punts en comú. 

Francisco de Goya, La maja vestida, c. 1800-07. 
Madrid, Museo Nacional del Prado. 
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I és que, precisament amb aquesta exposició, l’Obra Social ”la Caixa” vol 
apropar —per primera vegada en gairebé trenta-cinc anys— al públic de 
Barcelona una nombrosa i importantíssima selecció de la col·lecció del 
genial mestre custodiada pel Prado, la més important del món. 
 
Complementant l’exposició, l’Obra Social ”la Caixa” ha preparat un complet 
programa d’activitats paral·leles. Entre aquestes, cal destacar el cicle de 
conferències Goya-Delacroix, la revolució de l’art modern, en el qual, a partir de 
les obres d’aquests dos artistes, s’analitzarà la seva cabdal contribució a la 
configuració de la modernitat.  
 
A més a més, i de manera extraordinària, CaixaForum Barcelona ampliarà el 
seu horari d’obertura mentre coincideixin les dues exposicions, per facilitar al 
públic la visita al centre. Així, entre el 15 de març i el 20 de maig, els dimarts i 
dijous, el centre obrirà fins a les 22.00 h.  
 
Amb motiu de l’exposició, s’ha publicat un catàleg l’edició de la qual ha estat a 
càrrec dels dos comissaris, Manuela B. Mena i José Manuel Matilla. El llibre 
consta de 336 pàgines, amb dos assajos principals escrits pels dos comissaris: 
«Goya: Pintor de “brillant i màgica harmonia”» de Mena i «Vist i imaginat. Claus 
per a la comprensió dels dibuixos i les estampes de Goya» a càrrec de Matilla. 

El catàleg es complementa amb les fitxes 
corresponents de cada obra i els textos introductoris 
dels quinze àmbits de la mostra.  
 
Un centenar d’obres del creador aragonès 

 
La mostra, composta per 96 obres, entre les quals 
s’inclouen 27 olis, 44 dibuixos, 23 estampes i 2 
cartes —amb exemples tan destacats com La maja 

vestida, El para-sol, Vol de bruixes o Encara 

aprenc—, aproparà per primera vegada en els últims 
trenta-cinc anys a terres catalanes una nombrosa i 
exquisida representació de l’obra de Goya 
pertanyent al Prado.  
 
La riquesa de les col·leccions de Goya al Prado, que 

formen gairebé un museu monogràfic dins d’aquest gran museu, permet 
mostrar aquest artista d’una manera significativa i sense que perdi en cap 
moment la seva intensitat. A través d’un recorregut cronològic, es presenten 
totes les facetes de la seva obra i les etapes principals de la seva 

Francisco de Goya, Vol de bruixes, 
1797. Madrid, Museo Nacional del 
Prado. 
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producció. Des dels primers anys, en què el seu realisme s’oposa al rebuscat 
estil rococó dels seus contemporanis, fins a la seva obra íntima executada a 
Bordeus al final de la seva vida, sense oblidar el drama de la guerra del 
Francès, que va marcar un punt d’inflexió en la seva trajectòria.   
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
L’exposició s’articula en quinze àmbits, seccions autònomes que presenten 
petits relats visuals que analitzen bona part dels temes principals que va 
desenvolupar l’artista al llarg de la seva vida i que reflecteixen la realitat social 
de l’època en què va viure Goya, de la qual van ser protagonistes tant els reis i 
les classes privilegiades com els intel·lectuals i els amics de l’artista.  
 
1. Així estic. Autoretrats 

 
La mostra comença analitzant la temàtica dels autoretrats, ja que Goya va ser 
un dels pocs artistes de la història de la pintura occidental que van utilitzar la 
pròpia imatge, en el cas de Goya continuadament i fins a la seva mort, com a 
símbol de la sobirania de l’artista, com a anàlisi psicològica i com a manifest de 
les seves idees. Per exemple, el públic podrà veure una carta de Goya al seu 
amic Martín Zapater que inclou la seva pròpia caricatura amb el llavi inferior 
sortint, un gest d’altivesa que defineix alhora el seu esperit satíric i desenfadat. 
 
2. Invenció i execució. Crítica social en els cartons per a tapissos 

 
L’àmbit següent està compost per set cartons per a tapissos de temes 
populars i de la vida del seu temps, que van ser pensats per decorar el 
menjador dels prínceps al Palau d’El Pardo i que Goya va lliurar a la Real 
Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Entre aquests hi ha el conegut com a El 
para-sol, composició que demostra una forma absolutament nova en el context 
decoratiu espanyol, que passa de mostrar aspectes pintorescos a descriure 
escenes en les quals hi ha un substrat de crítica social, present al llarg de tota 
la seva carrera. 
 
3. Mentida i inconstància. La imatge de la dona de l’Àlbum de Sanlúcar al 

gabinet reservat 

 
La tercera secció analitza la imatge de la dona tant en la seva pintura com en 
els seus àlbums de dibuixos i gravats. Entre els sorprenents i moderns dibuixos 
que s’hi inclouen hi ha Jove escombrant, en què la dona es converteix en 
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protagonista nova i absoluta. En aquest àmbit es podran admirar també quatre 
teles, com El ninot o La maja vestida, una de les majas amb què Goya aborda 
la provocació eròtica a través de la pintura per al gabinet reservat. 
 
4. Caricatures, somnis i capritxos. Llibertat i autocensura en el procés 

creatiu dels Capritxos 

 
En aquest àmbit es concentren quatre dibuixos i tres estampes de la sèrie dels 
Capritxos, executats en un moment decisiu de la trajectòria vital de Goya, 
quan va perdre el sentit de l’oïda a conseqüència d’una greu malaltia el 1793. 
Això el va impulsar a l’exercici del dibuix i del gravat, no exempts d’intenció 
crítica i denúncia dels vicis i abusos de la societat.  
 
 
5. Asenades. Sàtires del comportament humà en els Capritxos 

 
El cinquè àmbit reuneix una selecció de tres estampes i dos dibuixos 
d’escenes d’asenades, integrats en la sèrie dels Capritxos. Goya hi suplanta 
l’ésser humà per l’ase, simbòlicament ignorant, que humanitza i dota d’una 
aparença plena de significat crític.  
 
6. Caterva infernal. Bruixeria i desraó en els Capritxos 

 
En el sisè àmbit es mostren tres estampes i un dibuix també de la sèrie dels 
Capritxos. En aquest cas, però, l’artista hi va utilitzar les poderoses escenes de 
bruixes per denunciar la irracionalitat i la superstició, alhora que es 
posicionava al costat dels intel·lectuals. Així mateix, es podrà contemplar la 
petita però exquisida tela Vol de bruixes (1797). 
 
7. Dels reis cap avall. El retrat com a estudi psicològic 

 
La setena secció reuneix vuit teles que mostren Goya com a retratista i la 
importància que adquireix la captació de la psicologia dels retratats. A més a 
més de donar-li diners i fama, li van servir per estudiar i pintar, igual que va fer 
Velázquez, els diferents caràcters humans en una àmplia gamma d’homes i 
dones de diferents classes socials. Es podrà contemplar, per exemple, Don 
Gaspar Melchor de Jovellanos (1798) o Carles IV, de vermell (1789).  



 7 

8. Conseqüències fatals. La mirada tràgica 

 
Àmbit que inclou dibuixos i gravats de la sèrie dels Desastres de la guerra fets 
per Goya com a resposta a una reflexió extraordinàriament crítica i innovadora 
dels successos esdevinguts durant la guerra del Francès (1810-14). La mort es 
converteix en la protagonista indiscutible d’aquestes obres, entre les quals 
figura també el quadre Ocells morts (1806).  
 
9. Fira de desgràcies. Visió crítica de la Tauromàquia 

 
El novè espai presenta quatre dibuixos, dos gravats i la tela La correguda de 
vedells (1779-80), que reflecteixen la visió crítica de Goya de la Tauromàquia. 
Es tracta de la tercera de les sèries d’estampes de l’artista, el projecte de la 
qual va ser un fracàs tot i la seva complexitat formal i tècnica, ja que va deixar 
de costat els aspectes més amables de la festa per destacar l’evident tragèdia i 
violència.  
 
10.  Malsons. Bogeria i irracionalitat en els dibuixos de l’Àlbum C 

 
En arribar al desè àmbit, el públic trobarà tres dibuixos de l’Àlbum C executats 
durant i després de la guerra del Francès, que constitueixen un exemple de la 
complexitat de l’obra de Goya. Com si fossin somnis, hi il·lustra visions 
burlesques que protagonitzen éssers grotescos i que constitueixen un reflex de 
l’Espanya de l’època.  
 
11.  Devoció i condemna. Imatges per a la religiositat i la crítica 

 
En l’àmbit onzè, es poden contemplar alguns dels exemples de la faceta de 
Goya com a artista religiós. Santes Justa i Rufina (1817) o Sant Joan 
Baptista nen en el desert (c. 1810) demostren que aquest tipus de pintura va 
tenir un pes fonamental dins de la seva producció, al contrari del que es creia 
anteriorment. També s’hi exposen dibuixos de l’Àlbum C, que mostren la visió 
crítica del dogmatisme religiós que representa la Inquisició. 
 
12.  Lucidesa en la foscor. Visions d’un món desenraonat 

 
L’àmbit número dotze inclou estampes i dibuixos de la sèrie dels Disbarats 
(1816-19), que són un reflex fidel del context històric i personal de Goya 
posterior a la fi de la guerra del Francès. Igual que les Pintures negres, mostren 
les primeres manifestacions del caràcter veritablement modern de Goya, 
dominades pel poder absolut de la seva imaginació. 
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13.  Faules grotesques. Disbarats humans i somnis animals en l’Àlbum G 

de Bordeus 

 
En aquest àmbit s’exposen cinc dibuixos de l’Àlbum G de Bordeus executats 
entre 1824 i 1828. El pintor ja octogenari hi introdueix una novetat tècnica, el 
llapis litogràfic, i deixa enrere les aiguades de tinta que havia utilitzat 
anteriorment. Un exemple de l’ús d’aquesta tècnica és el dibuix El brau 
papallona adquirit pel museu l’any 2007.  
 
14.  Diversió i violència. Imatges de la condició humana en l’Àlbum H de 

Bordeus 

 
La penúltima secció de la mostra està composta per cinc dibuixos de l’Àlbum 
H, el segon dels àlbums que Goya va fer a Bordeus, en què va combinar la 
visió de la vida quotidiana dels carrers de Bordeus amb representacions 
al·legòriques de la condició humana. L’artista hi fa un pas més, i els traços són 
una mica més esbossats i fets amb una tècnica lleugerament abstracta. La 
temàtica torna a ser d’imatges de diversions populars amb les quals denuncia, 
tots i els avenços, l’existència dels marginats de sempre, protagonistes 
d’aquests dibuixos. 
 
15.  Encara aprenc. Imatges de la vellesa en l’obra de Goya 

 
En l’últim àmbit, Goya és a Bordeus ja en els seus darrers anys de vida i així ho 
reflecteix en la seva obra amb les imatges de la vellesa. La secció s’inicia amb 
el seu Autoretrat del 1815. Hi destaquen també el dibuix Encara aprenc 
(1824-28) i la carta a Joaquín María Ferrer, escrita a Bordeus quan tenia 78 
anys, en la qual esmenta la seva ferma voluntat de seguir evolucionant en el 
seu art. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
CICLE DE CONFERÈNCIES 
GOYA-DELACROIX, LA REVOLUCIÓ DE L’ART MODERN 

Del 12 d’abril al 24 de maig de 2012 
 
A partir de l’obra de Goya i de Delacroix, reflexionarem sobre els temes clau en 
la configuració de l’art modern: la llibertat artística, el compromís de l’artista 
davant dels problemes del seu temps, la tensió entre la necessitat d’arrelament 
i els desitjos escapistes, la nova mirada sobre el cos, les noves formes 
d’entendre una figura humana que es debat entre la racionalitat i la 
irracionalitat… 
Coordinació a càrrec de María Dolores Jiménez-Blanco, professora titular 

d’història de l’art, Universitat Complutense de Madrid 

Pròximes sessions: els dies 3, 10, 17 i 24 de maig, a les 19.30 h. Places 
limitades. Preu per conferència: 2 € 
 
Dijous 12 d’abril I 19.30 h 

• Goya, Delacroix, Picasso, et al.: genealogies, referències i diferències 
S’ha dit que Goya significa l’origen del temperament modern en l’art. Així ho 
van entendre els artistes romàntics francesos, com Delacroix, que va fer de la 
llibertat creativa la seva prioritat. I així ho va entendre també Picasso, que es va 
comparar en diferents ocasions amb tots dos artistes.  
María Dolores Jiménez-Blanco, professora titular d’història de l’art, Universitat 

Complutense de Madrid 

 
Dilluns 16 d’abril I 19.30 h 

• Goya, Delacroix i la llibertat artística com a gest polític 
Si la bellesa ha estat durant segles el cànon artístic per excel·lència, amb la 
Il·lustració i el Romanticisme la reivindicació de la llibertat artística es va 
convertir en una de les claus de l’art modern. Goya i Delacroix en són exemples 
emblemàtics. 
Jordi Ibáñez, professor titular d’universitat, Universitat Pompeu Fabra 
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Dijous 26 d’abril I 19.30 h 
• L’artista com a testimoni del seu temps (guerra i revolució) 

En les seves imatges de guerres properes i viscudes, o de guerres llunyanes i 
imaginades, Goya i Delacroix fixen la posició de l’artista modern davant del seu 
propi temps, entre testimoni neutral i partícip compromès. 
Valeriano Bozal, catedràtic d’història de l’art, Universitat Complutense de 

Madrid 

 
 
CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

Els dimarts i dijous (a partir del 20 de març) 
 
El Cafè tertúlia amb les arts ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions 
d’una manera diferent. Una activitat de dues hores amb una visita tranquil·la, 
que permet aprofundir en allò que més interessa a cada grup. Després, es 
poden compartir impressions en una tertúlia distesa acompanyada d’un cafè. 
 
Activitat gratuïta dirigida a persones més grans de 60 anys. Horari: A les 
16.30 h.  
Durada: 2 hores. Places limitades. Inscripció prèvia al tel. 934 768 630. 
 
ACTIVITATS FAMILIARS 
VISITES EN FAMÍLIA A LES EXPOSICIONS 

Diumenges l 11.00 h. A partir del 18 de març de 2012 
 
Aquestes visites proposen un itinerari per l’exposició amb activitats i propostes 
participatives.  A partir de 7 anys. Activitat gratuïta. 
 
ACTIVITATS FAMILIARS 
MINI-LABO 

 
Dins de l’exposició hi ha un espai dedicat a les famílies on proposem activitats 
entorn de les diferents idees tretes de l’exposició. A partir de 5 anys. Activitat 
gratuïta. 
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Goya. Llums i ombres 
 

Del 16 de març al 24 de juny de 2012 
 

 
Horari: 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius, de 
10 a 21 h 
 
Horari extraordinari entre  
el 15 de març i el 20 de maig: 
Dimarts i dijous, fins a les 22 h 
 

Entrada gratuïta a les exposicions 
 
 
 
 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Visites comentades 
De dilluns a diumenge 
Reserva de places, al tel. 934 768 
630 o al mostrador de CaixaForum 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
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/ 


