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Dossier de premsa 

 
CaixaForum Madrid ofereix al visitant una oportunitat única per conèixer l’obra 
d’un dels artistes més representatius i influents de l’art britànic a través 
d’aquarel·les, gravats, dibuixos i pintures a l’oli  
 

William Blake (1757-1827) 
Visions en l’art britànic 

 
Gravador, pintor, poeta. Paradigma de l’artista integral, William Blake 
(Londres, 1757-1827), incomprès i rebutjat pel públic de la seva època, 
ocupa un lloc inqüestionable en la història de la cultura occidental per la 
seva original i visionària concepció de l’art, enfrontada als dogmatismes 
socials, religiosos i acadèmics. Inconformisme i misticisme són els trets 
definidors de la seva obra. A través dels gravats, les pintures i els textos, 
Blake va interpretar els grans esdeveniments polítics i socials de la seva 
època qüestionant l’statu quo, un inconformisme que va derivar en la 
cerca de noves tècniques artístiques que li permetessin reflectir les seves 
inquietuds i que el van allunyar de les convencions neoclàssiques, 
associades als valors de la Il·lustració. La seva obra també és inseparable 
de les visions que van acompanyar l’artista al llarg de tota la seva vida i 
que li van servir de font d’inspiració constant. A partir d’aquestes visions, 
Blake va crear un imaginari únic que transporta el visitant a un regne 
mític on les forces del bé i del mal col·lideixen en un conflicte etern. 
William Blake (1757-1827). Visions en l’art britànic, organitzada per la Tate 
Britain i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, proposa al visitant una 
aproximació inèdita a l’obra de l’artista i a la seva influència en l’art 
britànic posterior. Formada per més de 100 peces —de les quals 70 són 
del mateix Blake i les 30 restants d’altres destacats artistes anglesos 
influïts pel seu llegat—, és la primera mostra centrada en aquesta figura 
imprescindible que s’organitza a Espanya des del 1996. 
 

 
William Blake (1757-1827). Visions en l’art britànic. Dates: del 4 de juliol al 21 
d’octubre de 2012. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Organització: 
Tate Britain. Producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Alison Smith, 
conservadora d’art britànic (fins al 1900) de la Tate Britain de Londres.  
  



 3 

Madrid, 2 de juliol de 2012. El secretari general de la Fundació ”la Caixa”, 
Lluís Reverter, i la conservadora en cap de la Tate Britain, Carolyn Kerr, 
inauguren demà l’exposició William Blake (1757-1827). Visions en l’art britànic, 
la primera retrospectiva organitzada a Espanya en els últims quinze anys sobre 
aquest referent de l’art britànic.  
 
En el marc de la programació cultural de l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra 
respon a la voluntat de l’entitat de recuperar i reconèixer el llegat de grans 
artistes que van transcendir les convencions de la seva època per convertir-se, 
tot avançant-se al seu temps, en inspiració i estímul dels moviments artístics 
venidors. Amb les últimes exposicions dedicades a Eugène Delacroix i 
Francisco de Goya com a precursors innegables de la modernitat, aquesta 
reivindicació de figures que van marcar un punt d’inflexió en la història de l’art 
té ara continuïtat a CaixaForum Madrid amb la mostra centrada en William 
Blake, un dels artistes més representatius de la cultura occidental.  
 
William Blake (1757-1827). Visions en l’art britànic està organitzada per la Tate 
Britain i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, i s’emmarca en la línia d’actuació 
de la institució per establir aliances estratègiques amb grans institucions de 
l’àmbit cultural, com el Museu del Prado, el Museu del Louvre i el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. Es tracta de la tercera gran col·laboració entre ”la 
Caixa” i la Tate Britain, després de les exposicions a l’entorn de les figures de 
William Turner i William Hogarth. 
 
Aquesta gran retrospectiva 
reuneix un total de 74 obres de 
Blake —entre aquarel·les, gravats, 
dibuixos i pintures a l’oli—, i es 
complementa amb una trentena 
de peces d’artistes posteriors 
influïts per la seva obra.  
 
Malgrat que es va iniciar ben aviat 
en el dibuix i que inicialment va 
tenir un èxit relatiu a través dels 
gravats, les teories inconformistes 
de William Blake sobre l’art i les 
seves idees revolucionàries sobre 
el món no van ser compreses fins molt temps després de la seva mort. Però si 
el públic de la seva època el va rebutjar i condemnar, avui és unànimement 
reconegut com un artista integral (gravador, pintor i poeta) que, transcendint les 
convencions neoclàssiques del moment, va obrir la porta a una concepció de 
l’art no supeditada a dogmatismes socials, religiosos i acadèmics.  

L’àngel bo i l’àngel dolent. William Blake, c. 1805. Gravat en color 
acabat en tinta i aquarel·la sobre paper. © Tate 
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Aquesta concepció revolucionària, sumada a les visions que el van 
acompanyar al llarg de la seva vida i que van constituir per a ell una font 
d’inspiració artística, són els trets definidors de la temàtica i la tècnica de Blake. 
Per això l’inconformisme i el misticisme sempre es donen la mà en la seva 
obra.  
 
D’una banda, Blake es va enfrontar a l’statu quo i va plasmar en diferents 
suports la seva interpretació particular dels grans esdeveniments polítics i 
socials de la seva època. Va ser un lliurepensador, independent i radical, les 
creacions del qual són un reflex dels debats morals i problemes socials de la 
seva època.  
 
Aquest inconformisme va derivar també en la cerca de noves tècniques 
artístiques que li van permetre reflectir les seves inquietuds i que el van 
allunyar de les convencions de l’art neoclàssic associades als valors de la 
Il·lustració. Per obtenir l’efecte desitjat en les línies i el color, Blake dissenya 
tècniques pròpies, i alhora rebutja rotundament alguns procediments imperants.  
 
Blake va ser, també, un ferm defensor de la imaginació enfront de la raó, ja que 
considerava que no tan sols constituïa una facultat de l’ànima, sinó l’existència 
humana en ella mateixa. També en aquest sentit va ser un creador visionari. 
Darrere del misticisme tan elaborat de les seves obres, hi ha les visions d’altres 
mons o del més enllà. Bevent d’aquesta font d’inspiració, l’artista va crear un 
sistema cosmològic únic que transporta fins a un regne mític on les forces del 
bé i del mal col·lideixen en un conflicte etern. 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Gravador i artista 

 
Blake va ser un artista precoç: va fer les primeres classes de dibuix als 10 
anys, va aprendre aquarel·la i es va convertir en gravador d’ofici. Malgrat que hi 
havia una gran demanda de gravats per part de la burgesia de l’època, els seus 
treballs, molt personals, no van tenir prou acceptació i Blake no va aconseguir 
mai viure de manera acomodada. La seva sinceritat, la seva resistència a fer 
concessions al gust contemporani, i la necessitat d’expressió personal com a 
motor de la pròpia obra el van allunyar del públic.  
 
Amb els primers treballs va tenir un èxit relatiu. Tanmateix, a mesura que va 
començar a definir el seu estil, el complex simbolisme de les seves imatges va 
provocar el rebuig dels espectadors, que les van considerar absurdes, 
torbadores i de mal gust.  
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Llibres profètics 

 
Blake va viure una època turbulenta. Revolucions socials i guerres van deixar 
empremta en les seves idees. Molt crític respecte del sistema polític, religiós i 
moral del moment, va ser un revolucionari. 
 
Els Llibres profètics, la majoria produïts entre 1788 i 1806, són les seves obres 
més complexes i originals: una sèrie d’extensos poemes il·luminats que tracten 
de l’actualitat del seu temps des d’una perspectiva simbòlica. Blake es va 
inspirar en les visions que tenia i va alimentar els seus poemes amb elements 
procedents de diferents tradicions religioses, fonts literàries i idees esotèriques. 
 
En el frontispici de Visions de les filles d’Albió (1793), Blake va dibuixar tres 
personatges encadenats entre ells, lligats a les roques d’Anglaterra, presoners 
d’un codi social moral arbitrari i repressiu. En aquesta obra, un dels seus 
primers llibres profètics, Blake aborda temes relacionats amb la llibertat sexual i 
la igualtat entre homes i dones.  
 
Els grans gravats en color 

 
En els grans gravats en color, Blake va experimentar amb nous temes, 
tècniques i materials. Són les seves obres de format més gran i estan 
inspirades en temes tan variats com la Bíblia, Shakespeare, la història moderna 
i les mitologies personals de l’artista. 
 

Blake denominava aquests treballs 
frescos, independentment de si es 
tractava d’aquarel·les, gravats o pintures 
al tremp. D’aquesta manera establia un 
vincle entre la seva obra i les grans 
representacions murals del Renaixement 
italià. Els frescos de Blake, com les 
pintures de Miquel Àngel —la seva 
màxima referència estilística— en el 

Vaticà, incorporen elements narratius 
amb vocació didàctica per al gran públic. 
 

 
 
Escenes de la Bíblia 

La nit de l’alegria d’Enitharmon (anteriorment 
coneguda com a Hècate). William Blake, c. 1805. 
Gravat en color acabat en tinta i aquarel·la sobre paper 
© Tate 
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Tot i que Blake va ser batejat, va contraure matrimoni i va rebre sepultura 
segons els preceptes de l’Església anglicana, durant tota la vida va mantenir 
una actitud molt crítica respecte del poder eclesiàstic, integrat en el poder 
estatal.  
 
Va ser un gran lector dels textos religiosos, en especial de la Bíblia i els seus 
llibres profètics, que va estudiar i analitzar des d’una perspectiva heterodoxa. 
Blake va arribar a la conclusió que la Bíblia era una recopilació històrica, obra 
de diferents veus inspirades per Déu, però no dictades per ell.  
 
Un funcionari anomenat Thomas Butts es va convertir en el seu mecenes 
principal, malgrat que no era un home de gran fortuna. Molts dels seus 
encàrrecs estaven relacionats amb els textos bíblics. Gràcies a Butts, Blake va 
poder tenir una mínima seguretat econòmica i va poder desenvolupar les seves 
idees lliurement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pintura al tremp 

 
A diferència de la majoria dels seus contemporanis, que utilitzaven la pintura a 
l’oli, Blake va desenvolupar una innovadora tècnica de pintura al tremp que li 
permetia plasmar línies clares i definides i obtenir colors purs i intensos. En 
primer lloc, dibuixava els contorns principals amb tinta o pintura. A continuació 
aplicava els colors i els segellava amb goma, i de vegades amb cola. Aquest 
procediment li permetia reflectir les seves visions a través d’imatges molt 
cridaneres i espectaculars. 
 

David tret fora de l’aiguat. 
William Blake, c. 1805. Ploma, tinta i 
aquarel·la sobre paper. © Tate 

 

 

Déu jutja Adam. William Blake, 1795. Gravat en color acabat en 
tinta i aquarel·la sobre paper. © Tate 
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A més, un dels trets més característics de Blake és la forma de representar el 
cos humà. Tal com la veia ell, aquesta representació s’havia de construir des 
de la visió interna i no des de l’observació de la natura. Prenent com a model 
l’art gòtic i la pintura de Miquel Àngel, el cos havia d’expressar valors i estats 
espirituals. En les seves obres, el traç i la silueta són fonamentals, per sobre de 
l’efecte i el color. Aquesta tria no respon únicament a una preferència estètica: 
és un imperatiu moral.  
 
El Llibre de Job 

 
1818: Blake, amb 61 anys, vivia una situació econòmica difícil. Un jove artista, 
John Linnell, li va encarregar els dibuixos per al Llibre de Job i les aquarel·les 
de la Divina Comèdia de Dant. A més, va comprar la major part dels seus 
escrits publicats. L’amistat i la col·laboració entre tots dos van durar els últims 
deu anys de la vida de Blake. El llegat de Linnell va ser el pont que va 
connectar la seva obra amb les generacions posteriors. 
 
Blake s’identificava, personalment i professionalment, amb la història de Job: 
l’home bo que pateix, que rebutja la idea que aquest sofriment sigui culpa dels 
seus propis pecats i que, defensant la seva virtut, arriba a enfrontar-se al 
mateix Jahvè.  
 
La Divina Comèdia 

 
A proposta de Linnell, Blake va il·lustrar la 
Divina Comèdia de Dant. El treball va 
començar la tardor del 1824 i s’havia de 
publicar com una sèrie de gravats. En 
morir Blake, el 1827, només s’havien 
imprès set làmines i els dissenys estaven 
en diferents fases d’execució. No se sap 
per què la major part d’aquestes 
aquarel·les corresponen a l’infern. Potser 
el motiu és que Blake no va poder acabar 
l’obra.  
 
L’encàrrec de Linnell va donar peu a una important producció constituïda per 
102 aquarel·les i alguns esbossos originals. La Divina Comèdia no és només el 
seu projecte inacabat més important, sinó una de les seves obres més 
significatives, en què es pot observar l’amplitud i el gran poder de la seva 
imaginació. 

La serp ataca Buoso Donati. William Blake, 1824-1827. 
Ploma, tinta i aquarel·la sobre paper. © Tate 
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Llibres il·luminats 

 
Els llibres il·luminats o miniats, impresos entre 1788 i 1806, marquen el període 
més prolífic de l’obra de Blake i són testimoni de la seva audàcia en 
l’experimentació tècnica i conceptual. Les imatges no s’han d’entendre només 
com a il·lustracions que adornen el text, sinó com un element molt important 
que l’amplia i el complementa. 
 
Imatges i paraules apareixen gravades en relleu. Abans de submergir-la en 
àcid, Blake pintava la planxa de coure amb una solució resistent. Un cop 
obtingut el dibuix i el text en relleu, hi aplicava tinta i ho imprimia fent servir 
diversos colors en una mateixa planxa. Per això no hi ha mai dues versions 
iguals de la mateixa imatge, ja que Blake, juntament amb la seva esposa 
Catherine, acabava els gravats a mà, reforçant les línies més tènues i atorgant 
a cada exemplar un color i una textura únics.  
 
Blake va atribuir la invenció d’aquesta tècnica al seu germà petit, Robert, les 
aspiracions artístiques del qual es van estroncar bruscament a causa de la 
seva prematura mort el 1787. Aquest esdeveniment va sacsejar profundament 
Blake, que afirmava que Robert l’havia visitat en una de les seves visions i li 
havia explicat els principis d’un nou mètode de gravat en color.  
 
Els Antics 

 
Els primers artistes que van acusar la influència de Blake van ser els membres 
del grup Els Antics, joves pintors, alguns dels quals tot just acabaven de sortir 
de l’acadèmia, que veien Blake com un savi, un ermità que els indicava el camí 
que calia seguir. Van conèixer Blake a través de John Linnell i es van sentir 
absolutament atrets per la miniaturització i l’aspecte visionari de la seva pintura.  
 
Tot i que compartien la passió per Milton i la Bíblia, Els Antics eren més 
convencionals en la interpretació que feien d’aquestes fonts. No els 
interessaven els escrits profètics ni els complexos sistemes mitològics de 
Blake, que consideraven impenetrables i impossibles de reproduir.  
 
Les obres d’Els Antics tampoc no comparteixen cap de les vehements crítiques 
socials de Blake, ni les seves representacions de l’horror, ni les seves explícites 
imatges sexuals. El seu art era més nostàlgic i estava concebut com una 
reacció davant la societat industrial.  
 
 
Els prerafaelites i simbolistes 
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Els artistes que integraven la germandat prerafaelita eren més radicals en 
l’oposició a l’establishment artístic que Els Antics, i van seguir Blake de manera 
més directa denunciant els ensenyaments i els preceptes de la Royal Academy.  
 
Els prerafaelites van prendre de Blake el tractament de l’espai, el color i la 
dinàmica del cos humà, com també molts dels seus temes: l’amor, la mort i el 
judici, la primacia de l’ull intern i el cos transcendent. 
 
El simbolisme va sorgir, a finals del segle XIX, com una reacció esteticista, irreal 
i poètica al materialisme de la cultura europea. Blake va ser considerat, 
retrospectivament, com un simbolista amb una espiritualitat vigorosa i una 
mitologia personal que van exercir una gran influència en els artistes d’aquest 
moviment. Com Blake, els simbolistes creien que l’artista era un visionari, un 
profeta, i van desenvolupar un llenguatge figuratiu que va revitalitzar el gènere 
històric i va introduir la temàtica psicològica en l’art. 
 
El principal exponent d’aquesta tendència va ser G. F. Watts, que, en una sèrie 
d’obres de gran format, va desenvolupar un sistema al·legòric personal al 
servei de la transmissió de missatges espirituals arcans i va denunciar els 
abusos de la societat contemporània. A pesar del caràcter sovint impenetrable 
de les seves imatges, Watts va tenir més èxit que Blake en la seva època. Els 
temps havien canviat, el públic acceptava formes i temes que expressaven una 
nova sensibilitat i els simbolistes eren acceptats per l’establishment artístic. 
 
Dante Gabriele Rossetti (1828-1882) va ser un dels membres fundadors del 
moviment dels prerafaelites i, juntament amb John Linnell (1779-1882) i 
Alexander Gilchrist (1828-1861), una de las peces clau del «redescobriment» 
de Blake a partir de mitjan segle XIX. 
 
Gilchrist, que volia escriure una biografia de Blake, va saber que Rossetti tenia 
un llibre d’esbossos de l’artista. Els dos artistes van fer amistat. Quan Gilchrist 
va morir d’escarlatina el 1861, Rossetti, amb l’ajuda del germà i l’esposa de 
l’amic, va acabar la biografia. Rossetti i els prerafaelites van convertir Blake en 
una referència indispensable de l’art modern.  
 
El 1918 va sortir a subhasta la col·lecció de dibuixos i gravats de Blake 
propietat de John Linnell. A partir d’aquest moment, tant les institucions 
públiques com els col·leccionistes particulars van fer un gran esforç econòmic 
per assegurar-se que la major part de l’obra de Blake es quedava a Anglaterra. 
 
A poc a poc la seva obra va començar a ser llegida sota una nova llum: als 
seus innegables valors artístics, s’hi sumaven ara els seus valors morals, 
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assumits per noves capes socials. Com a conseqüència, Blake —un artista 
nacional— va esdevenir una de les figures més representatives i influents de 
l’art britànic.  
 
Els neoromàntics anglesos  

 
L’obra de Blake troba ressò en els pintors anglesos de les primeres dècades 
del segle XX, que recuperen temes i formes del Romanticisme. 
 
Cecil Collins (1908-1989) 
La pèrdua de la innocència, l’expulsió del paradís i la cerca d’una llum espiritual 
són temes comuns en Blake i Cecil Collins, que sempre va negar la influència 
directa de l’autor de Les noces del cel i l’infern. En tot cas, compartien la 
inspiració religiosa. 
  
John Piper (1903-1992) 
En els seus assajos sobre art, John Piper es va referir sovint a l’obra de Blake, 
a qui considerava un precursor. El 1948 va adaptar algunes de les seves 
imatges per als decorats del ballet Job: A Masque for Dancing (Job, una 
mascarada per ballar), de Ninette de Valois. A The Forum, Piper va seguir el 
camí de Blake i va tractar l’arquitectura com un palimpsest de la història. 
 
Graham Sutherland (1903-1980) 
Els gravats a la fusta de les Èglogues de Virgili i les aquarel·les de la Divina 
Comèdia van exercir una gran influència sobre Graham Sutherland, que va 
ambientar la seva obra Black Landscape (Paisatge negre) a Clegyr Boia, un 
aflorament rocós gal·lès similar als que Blake va plasmar en els seus gravats. 
 
Ceri Richards (1903-1971) 
Ceri Richards va interpretar el lament del poeta Dylan Thomas «Do not go 
gentle into that good night» («No vagis dòcilment fins a la teva nit»). La seva 
obra suggereix analogies visuals amb les figures lluminoses i dinàmiques de les 
obres de Blake. 
 
Eduardo Paolozzi (1924-2005) 
La producció d’Eduardo Paolozzi, que se sol vincular a l’art pop, comprèn 
referències molt complexes als antics mestres, a les cultures del món, a la 
literatura, la filosofia i la ciència. En el seu Newton postmodern, que reinterpreta 
el retrat de Blake en tres dimensiones, el filòsof i matemàtic apareix com una 
figura fragmentària i robòtica en què es fusionen el mecànic i l’humà.  
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William Blake (1757-1827) 
Visions en l’art britànic 

 
Del 4 de juliol al 21 d’octubre de 2012 

 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

Entrada gratuïta a les exposicions 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid  
 
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” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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ACTIVITATS ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
• RECITAL POÈTIC 

Dijous 5 de juliol, a les 21.00 h 
Nits d’Estiu 
 
William Blake, artista integral, també va ser poeta. Cançons d'innocència 
i d'experiència, que ell mateix va il·lustrar amb els seus dibuixos i 
aquarel·les, constitueixen una de les col·leccions de poemes lírics més 
notables escrits en anglès. 
 
En aquesta sessió poètica compartirem els seus poemes d’innocència i 
experiència amb els autors que formalitzen en la seva poesia aquest 
estat contradictori de l’ànima humana.  
 
Jordi Doce, poeta 
Jorge Riechmann, poeta 
Carlos Marzal, poeta 
Antoni Marí, poeta 
Antonio Martínez Sarrión, poeta 
Coordinació: Antoni Marí, professor emèrit de la Universitat Pompeu 
Fabra, poeta i escriptor 
 
Entrada gratuïta 
Capacitat limitada 
 

• VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Visites comentades per al públic general  
Horari 
Dilluns, a les 18.00 h 
Dimarts i dijous, a les 19.00 h 
Dimecres i divendres, a les 13.00 h 
Dissabte, diumenges i festius, a les 11.00 i a les 18.00 h 
Activitat gratuïta 
Capacitat limitada 
Inscripció a recepció mitja hora abans de l’inici de la visita 
 
Visites concertades per a grups 
Grups: mínim 10 persones i màxim 30 
Inscripció prèvia: 913 307 323 
Els grups amb guia propi també han de reservar hora de visita. 
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Preu: 15 €/grup 
 
Visites dinamitzades per a escolars 
Del 17 de setembre al 21 d’octubre de 2012 
Nivell: a partir de 3r de primària, ESO, batxillerat i FPGM 
Horari: de dilluns a divendres, a les 10.00 i a les 11.30 h 
Grups: màxim 30 alumnes 
Inscripció prèvia: 913 307 323 
Preu: 18 €/grup 
 
 

• PERSONES GRANS 
Cafè tertúlia amb les arts 
Del 10 al 31 de juliol i del 4 de setembre al 16 d’octubre 
Horari: dimarts, a les 17.00 h 
Inscripcions: 913 307 300 
Activitat gratuïta 
Capacitat limitada 
 


