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Nota de premsa 

 

La Fundació Arte y Mecenazgo —impulsada per ”la Caixa”— presenta  

El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia 

y su contexto 
 

L’escassa tradició del col·leccionisme a 
Espanya, una qüestió històrica 

 

• El president de la Fundació Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, 

presenta El coleccionismo de arte en España. Una aproximación 

desde su historia y su contexto, juntament amb la seva autora, 

María Dolores Jiménez-Blanco, professora d’història de l’art de la 

Universitat Complutense de Madrid. 

 

• Es tracta del segon estudi promogut per la Fundació Arte y 

Mecenazgo que impulsa ”la Caixa” per estimular i divulgar el 

col·leccionisme d’art com a font de mecenatge de la cultura. 

 

• L’estudi, inèdit pel seu enfoc ampli, aprofundeix en l’escassa 

tradició del col·leccionisme privat que hi ha al nostre país, i detalla 

els factors històrics que ho expliquen des del Segle d’Or fins avui 

 

• Remuntant-se fins al segle XVI, el segon Cuaderno Arte y 

Mecenazgo explica l’evolució del col·leccionisme públic i privat, i 

per detallar com, al segle XIX, es produeix una interrupció de la 

tradició col·leccionista que no reverteix fins a l’arribada de la 

transició democràtica. 
 

• També s’hi analitza l’auge que va viure el col·leccionisme públic a 

partir de la dècada dels vuitanta i la institucionalització de l’art 

contemporani, situació d’aparent normalització que la crisi 

econòmica posa en dubte. 
 

• El coleccionismo de arte en España fa una radiografia de la fràgil 

situació dels actuals col·leccionistes privats, que continuen sent 

pocs i poc reconeguts públicament. 
 

• Amb l’objectiu d’augmentar el coneixement del col·leccionisme, la 

Fundació Arte y Mecenazgo publica el volum en format digital a 

http://fundacionarteymecenazgo.org/ 
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Madrid, 14 de novembre de 2013. El president de la Fundació Arte y 
Mecenazgo, Leopoldo Rodés; la directora de la Fundació Arte y Mecenazgo, 
Mercedes Basso, i l’autora de l’informe, María Dolores Jiménez-Blanco, han 
presentat avui El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su 

historia y su contexto. 

 
Es tracta del segon Cuaderno Arte y Mecenazgo promogut per la Fundació Arte 
y Mecenazgo, institució que ha impulsat ”la Caixa” en el marc del seu 
compromís amb la cultura, amb la voluntat de contribuir a l’enriquiment del 
patrimoni artístic del país. La missió de la Fundació és estimular i divulgar el 
coneixement del col·leccionisme d’art, i fomentar-lo com a font de mecenatge. 
El paper de l’entitat ha adquirit una rellevància especial en el context actual, 
amb un debat creixent sobre el paper del mecenatge i la necessitat de canviar 
el model actual. 
 
En aquest sentit, la Fundació Arte y Mecenazgo ha dut a terme en els dos 
darrers anys una profunda tasca de recerca sobre la situació del 
col·leccionisme com a font de mecenatge a Espanya. N’és el resultat un 
coneixement ampli i profund fins ara mai assolit, amb el qual s’ha constatat el 
següent:  
 

− Falta de tradició del col·leccionisme al nostre país, cosa que motiva 
l’aprofundiment en l’estudi sobre la història del col·leccionisme que ara 
presenta. A més, aquest diagnòstic és el punt de partida per determinar 
les accions de l’entitat (amb l’organització dels Premis Arte y 
Mecenazgo, cicles de conferències, etc.), centrada a proporcionar 
informació sobre la realitat (parlar de col·leccionisme, estudiar el sector i 
la seva regulació, assenyalar l’excel·lència) per generar el coneixement 
que permetrà el reconeixement social d’aquest mecenes.  
 

− Regulació dispersa, descoordinada i que no respon a les 

necessitats actuals. L’any passat, l’entitat va presentar el seu primer 
estudi, El mercado español del arte en 2012, que alertava sobre la 
contracció del mercat de l’art en els darrers anys i sobre l’absència de 
dinamisme del sector. Així mateix, la Fundació va identificar la necessitat 
de reformar l’estructura fiscal i regulatòria que determina i regeix el 
sector, i va elaborar una proposta de mesures de foment, impuls i 
desenvolupament de l’art i el mecenatge a Espanya. 

 
Els dos factors esmentats han repercutit en l’escàs desenvolupament del 

fenomen del col·leccionisme i en la precarietat del seu context —el mercat de 
l’art—, circumstància que, alhora, desincentiva el col·leccionisme, de manera 
que es converteix en una mena de cercle viciós. 
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Una genealogia del col·leccionisme d’art a Espanya 

 
Dins del seu pla d’actuació, la Fundació inclou la promoció d’un programa 
independent de recerca representat per la sèrie editorial Cuadernos Arte y 
Mecenazgo. Després d’El mercado español del arte en 2012, l’entitat presenta 
l’estudi El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su 

historia y su contexto, l’autora del qual és María Dolores Jiménez-Blanco. 
 
La publicació és una novetat perquè reuneix l’estudi històric i l’anàlisi de la 
situació actual. L’estudi mostra la relació existent entre el col·leccionisme 

passat i el present, així com entre el col·leccionisme privat i el públic, i 
d’aquesta manera evidencia com les peculiaritats d’aquestes relacions 
creuades han marcat la sensibilitat social cap al col·leccionisme d’art a 
Espanya. Al mateix temps, destaca la influència del complex procés de 
«normalització» de l’art modern i contemporani en el col·leccionisme. 
 
Durant les dècades finals del segle XX, es produeix a Espanya un desvetllament 
del col·leccionisme —privat i, especialment públic—, que, a més, adquireix 
rellevància com a objecte de recerca acadèmica i d’atenció social. Tanmateix, 
el col·leccionisme privat espanyol continua sent escàs i majoritàriament 

silenciós, encara sotmès a un marc fiscal advers. 
 
L’informe detalla l’augment experimentat pel col·leccionisme públic des de 

la transició democràtica, fins a aconseguir dinamitzar el mercat i crear un nou 
ambient social que va afavorir l’increment dels fons artístics de museus i 
centres públics, i que va animar també les corporacions a participar en el 
fenomen. Però el col·leccionisme públic va fer prevaler en molts casos 
l’acumulació quantitativa sobre la qualitativa: en són el resultat nombroses 
col·leccions de propietat pública, semipública o privada d’accés públic en què 
altres interessos pesen tant o més que els purament artístics. 
 
L’estudi retrocedeix fins al Segle d’Or per descriure com es van forjar les 
col·leccions reunides per la reialesa, l’aristocràcia o l’Església i que avui es 
poden contemplar als museus. També es detalla com aquests són dipositaris 
de col·leccions que van constituir industrials, burgesos, artistes i aficionats. En 
el segle XIX i bona part del XX, ni l’Estat a través dels museus, ni l’anomenada 
societat civil no es van arribar a responsabilitzar de la missió cultural assumida 
per les classes superiors durant l’Antic Règim. Aquesta omissió va crear una 
situació de buit difícil de remuntar en l’apreciació i la promoció de l’art modern. 
 



 4

Finalment, l’autora dedica un capítol a analitzar la fràgil situació actual del 
col·leccionisme privat, marcada per la manca de la solidesa que únicament 
s’aconsegueix mitjançant la continuïtat. 
 
El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su 

contexto, de María Dolores Jiménez-Blanco, està estructurat en tres grans 
blocs: retrats, paisatges i interiors. 
 
 
Retrats: el col·leccionisme d’art des del Segle d’Or fins al segle XX 

 
Aquest capítol traça la història del col·leccionisme d’art a Espanya des del 
Segle d’Or fins a la primera meitat del segle XX, considerant el paper que van 

tenir determinades personalitats en la formació de les col·leccions d’art. 
 
A partir dels segles XVI i XVII, hi va haver a Espanya importants col·leccionistes 
que van apreciar l’art que aleshores s’estava creant, tant en l’àmbit nacional 
com en l’internacional, i que van atraure peces procedents de tot Europa. La 

noblesa i la Corona van rivalitzar en el terreny del col·leccionisme en un 
context d’indubtable floriment cultural als cercles de la cort. 
 
Durant el regnat de Felip IV, la cort madrilenya va protagonitzar un dels 
moments més brillants del col·leccionisme, no tan sols espanyol, sinó també 
europeu, amb un interès creixent pel col·leccionisme especialment de pintura i 
una promoció de l’art que avui entenem com a mecenatge. Paral·lelament, 
altres col·leccionistes dins i fora de la cort van participar d’aquests ideals 
il·lustrats. Va ser el moment àlgid del col·leccionisme a Espanya.  
 
El pas del segle XVIII al XIX va marcar una bifurcació de camins. Tot i que el 
col·leccionisme continuava sent una característica distintiva i de prestigi de les 
elits aristocràtiques, va sorgir un nou tipus de col·leccionista de caràcter 

burgès, de gustos més variats i personals. 
 
Amb Ferran VII, la relació de la cort amb el col·leccionisme d’art es modifica 
substancialment. Tot i que el 1819 es funda el Museu del Prado el 1819, el 
mecenatge regi de l’art fa un gir i s’agreuja la tendència a l’escassa 

sensibilitat personal pel patrimoni artístic heretat. 
 
Al llarg de tot el segle XIX, la posició oficial envers l’art en general i envers el 
col·leccionisme en particular es va influir per l’actitud displicent de les noves 
elits polítiques espanyoles, actitud que es fa extensible a bona part del segle 
XX. Durant gairebé dos-cents anys, els poders públics semblaven 

entendre que la simple existència d’institucions museístiques era motiu 
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suficient per inhibir-se del suport a l’art i al seu col·leccionisme, i 
utilitzaven les circumstàncies econòmiques o polítiques com a coartada. Aquest 
distanciament obre un llarg parèntesi en la història del col·leccionisme de l’art a 
Espanya, amb conseqüències de gran pes en la cultura espanyola moderna i 
contemporània.  
 
Durant el segle XIX i principis del XX, s’inverteix la situació del Segle d’Or, i 
Espanya passa d’importador a exportador d’art. El país es converteix en centre 

d’atenció del col·leccionisme internacional, i moltes peces surten de les 
seves col·leccions originals per incorporar-se en altres d’estrangeres. Entre els 
factors que provoquen aquesta sortida del patrimoni fora del país hi ha, a més 
de la decadència econòmica i cultural dels col·leccionistes aristocràtics, la 
ineficàcia de la legislació de protecció del patrimoni nacional i l’absència d’un 
veritable mercat professional i reglat. 
 
El tipus de col·leccionista burgès que succeeix a l’aristòcrata adquireix una 
dimensió comparativament menor que en altres països europeus per motius 
econòmics i culturals. Tot i això, alguns col·leccionistes hereten la finalitat de 
col·leccionar per a la preservació del llegat cultural nacional i, de fet, moltes de 
les col·leccions que es van formar durant aquell temps estan avui a la vista del 
públic general, donades a les administracions o conservades en les institucions 
que els mateixos col·leccionistes van crear per a ús públic. 
 
Amb la Guerra Civil, col·leccions públiques i privades van sofrir danys i pèrdues 
i algunes es van haver de traslladar. Paral·lelament, alguns col·leccionistes van 
accelerar l’adquisició d’obres per salvar el seu patrimoni artístic. Durant els 
anys següents a la guerra, hi ha poques notícies sobre col·leccions i 
col·leccionisme privat. En la dècada dels quaranta, apareixen algunes galeries 
a Madrid, Barcelona i Bilbao, i comencen a sorgir nous col·leccionistes, que 
anuncien una altra època. Tot i aquest relleu, l’activitat col·leccionista es 

continua desenvolupant de manera cauta, silenciosa. Aquest nou tipus de 
col·leccionista, que arribarà a ser percebut pels artistes i les institucions com un 
aliat, contribuirà a crear un nou paisatge institucional que, a la vegada, donarà 
com a fruit un tímid creixement del col·leccionisme privat.  
 
 
Paisatges: context institucional del col·leccionisme en els segles XIX i XX 

 
Aquest capítol està dedicat a la institucionalització de l’art contemporani a 

Espanya. El desenvolupament del col·leccionisme públic ha estat un dels 
factors clau en la normalització de la presència de l’art contemporani en la vida 
espanyola de les últimes dècades i, per tant, en el desenvolupament del 
col·leccionisme privat.  
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En el segle XIX, la burgesia que hauria pogut prendre el relleu del 
col·leccionisme no era el prou forta ni econòmicament ni culturalment per 
poder-ho fer de manera satisfactòria. A més, durant bona part del segle XIX 

no hi havia cap museu específic d’art contemporani comparable amb els que 
començaven a sorgir en aquesta època a Europa i als Estats Units. 
 
Així, el col·leccionisme d’art contemporani va quedar gairebé desert durant 
pràcticament un segle: esvaïts els antics col·leccionistes, les institucions no van 
exercir lideratge pel que fa a la relació del poder amb l’art. L’absència de 
museus d’art modern o contemporani al llarg de gairebé tot el segle XIX reflectia 
una actitud de negligència dels poders públics envers l’art. Aquesta actitud es 
va allargar durant la primera meitat del segle XX i va ser alhora causa i 
conseqüència de l’escàs desenvolupament del teixit artístic i cultural de 
l’Espanya del període i, per tant, del limitat desenvolupament del 
col·leccionisme. L'extensa i problemàtica recepció de la modernitat ha dificultat 
sens dubte el desenvolupament del col·leccionisme de l'art. 
 
Des del final del segle XIX i durant els tres primers quarts del XX només tres 

museus de caràcter oficial van dedicar la seva activitat a l’art modern i 

contemporani d'alguna forma i amb més o menys encert: el Museu d’Art 
Modern de Madrid –la idea del qual no va arribar a fructificar-, el Museu d’Art 
Modern de Barcelona i el Museu de Belles Arts de Bilbao, aquests dos últims 
amb el suport de les administracions municipals i provincials i del 
col·leccionisme burgès local. 
 
Durant els anys cinquanta, la política cultural de presentar una imatge 
renovada del règim es va manifestar amb més força en les representacions 
oficials en fòrums internacionals que no pas en el col·leccionisme institucional 
d’art contemporani. S’observa, però, un tímid canvi de cicle en la relació de 

l’art contemporani amb les institucions públiques a través de l’obertura de 
nous centres, molts del quals menors i allunyats de les grans ciutats.  
 
Juntament amb aquests centres, el canvi progressiu de situació es faria visible 
també en el paper d’algunes fundacions i col·leccionistes privats, que van 
dedicar grans esforços a generar col·leccions i programes d’exposicions que 
havien de contribuir a familiaritzar el públic general amb l’art del segle XX i a 
fomentar l’art contemporani per mitjà del seu col·leccionisme, com les 
impulsades per Joan March o Fernando Zóbel.  
 
Ja durant la transició, la percepció d’un canvi de cicle històric va afavorir 

un augment exponencial de l’activitat cultural a tot el país. Amb l’arribada 
de la democràcia, s’inicia una nova fase en la institucionalització de l’art amb la 
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creació del Ministeri de Cultura, que es marca dos propòsits: el primer, 
educatiu, apropar les grans fites de l’art modern i contemporani a la població; i 
el segon, polític, projectar una imatge renovada del país. 
 
Tot això havia d’obrir les portes a canvis més grans, que van tenir lloc a partir 
del 1982 i que van caracteritzar una etapa diferent pel que fa a la relació entre 
art contemporani i institucions. Això va tenir conseqüències importants en 
l’àmbit del col·leccionisme, tant el públic com el privat. 
 
Se celebren grans exposicions, es crea un programa de promoció exterior 
d’artistes espanyols i, a partir dels noranta, comença en tot el territori 

nacional una fase de creació d’estructures estables, de vegades mitjançant 
col·leccions pròpies, amb l’objectiu declarat de fer explícita la modernització del 
país. 
 
Governs autònoms, ajuntaments i diputacions van participar en el procés de 
normalització de l’art contemporani: van crear col·leccions pròpies i van 
implementar nous museus i programes públics que dinamitzaven la vida 
cultural local. En molts casos, però, es va dur a terme sense tenir clara la 

sostenibilitat del seu programa d’activitats o de la col·lecció. 
 
Si en la primera meitat del segle XX Espanya no havia pogut construir una 
veritable tradició d’institucionalització d’allò modern, en els anys finals del 

segle es disposava a ser, directament, postmoderna. La tendència a crear 
centres d’art expressava el desig de promoure una nova imatge, fins i tot una 
nova identitat per al país, tant des del centre com des de visions dels diferents 
territoris. 
 
Pel que fa al col·leccionisme privat, a partir dels vuitanta es produeix la 

creixent visibilització de la figura del col·leccionista particular. Fins 
aleshores, els col·leccionistes oferien un perfil en part reservat, tot i les seves 
sovintejades contribucions a exposicions i les seves iniciatives editorials. 
Aleshores es va transmetre al públic general la visió del col·leccionista com a 
personatge de fort atractiu, amb una personalitat basada en valors tan 
contemporanis com la passió i la llibertat. El col·leccionista també podia ser 
entès des del punt de vista de l’aportació a allò col·lectiu, pel seu suport a la 

creació i el seu desig de compartir un patrimoni cultural propi. 
 
El col·leccionisme espanyol havia recorregut un llarg camí: des de la completa 
ignorància social fins a una incipient visibilitat i prestigi com a agent 

cultural. Les administracions van fer una aposta per la col·laboració amb el 
col·leccionisme privat; n’és l’exemple més destacat la Col·lecció Thyssen-
Bornemisza i la creació del seu museu en un palau del passeig del Prado. Més 
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recentment, els col·leccionistes han canalitzat la seva relació amb les 
institucions d’art contemporani per diferents vies. Alguns han decidit fer 
cessions o dipòsits a llarg termini en museus, n’hi ha d’altres que obren les 
seves col·leccions al públic o contribueixen a la formació de col·leccions per a 
centres públics, i alguns altres creen les condicions per a la producció de 
coneixement i de debat crític sobre art contemporani. 
 
 
Interiors: notes sobre el col·leccionisme particular a Espanya, avui 

 
El darrer capítol és una aproximació al col·leccionisme privat espanyol 

d’avui. Reconeixent els canvis que s’han produït en els darrers anys tant en el 
perfil del col·leccionista com en el de les col·leccions, aquesta aproximació 
indica que el col·leccionisme d’art a Espanya continua sent encara un repte, de 
la mateixa manera que continua pendent la sensibilització real de la societat 
per l’art. 
 
Hi ha pocs col·leccionistes espanyols, i encara n’hi ha menys que siguin 

públicament coneguts. La dificultat per accedir a aquest agent de l’anomenat 
sistema de l’art és, alhora, un dels símptomes més reveladors de la seva 
situació. 
 
Però cal destacar que en les col·leccions d’art dutes a terme per particulars en 
els darrers temps s’hi descobreixen nous valors: uneixen passió, projecte 

intel·lectual en alguns casos desenvolupat molt professionalment, desig 

de compartir i implicació. Les intervencions públiques recents d’alguns 
col·leccionistes espanyols apunten a una noció del col·leccionista amb més pes 
en l’aspecte racional. A més de l’obertura a les col·leccions al públic o la 
contribució a la vida de les institucions culturals, aquesta projecció inclou avui 
elements com la formació del públic i el suport als creadors. 
 
En el darrer mig segle, el perfil humà del col·leccionista espanyol ha 
evolucionat, com també el contingut de les col·leccions. En els anys vuitanta 
sorgeix una nova generació de col·leccionistes, coincidint amb un cicle 
expansiu que es percep com un salt a la modernitat i a l’homologació 
internacional. 
 

 

Sobre l’autora 

 

María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz és professora titular 
d’història de l’art a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) des del 1998. 
També és professora del Màster en estudis avançats de museus i patrimoni 
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historicoartístic de la UCM des del 2008, professora del Màster en història de 
l’art contemporani i cultura visual (UCM, Universitat Autònoma de Madrid i 
Museu Reina Sofía) des del 2009, i n’ha estat la coordinadora entre 2009 i 
2010. És membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en 
Història de l’Art de la UCM des del 2013. Entre 2002 i 2006 va exercir la 
docència a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
 
Va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat per la tesi Aportacions a la història 

dels fons del Museu Espanyol d’Art Contemporani (1987). És màster en Art 
History and Museum Training per la George Washington University 
(Washington DC) el 1990. Ha col·laborat amb la Phillips Collection de 
Washington DC i amb el Museu Guggenheim de Nova York, entre altres 
museus nord-americans. Ha comissariat exposicions per al Museu Nacional 
Centre d’Art Reina Sofia, la Fundació Mapfre, la SEACEX, la Fundació César 
Manrique de Lanzarote, el Centre d’Art i Naturalesa d’Osca i el Museu Lázaro 
Galdiano de Madrid.  
 
Va ser responsable d’activitats culturals de la Fundació Amics del Museu del 
Prado entre 1993 i 1997, i coordinadora i editora de la Guía del Prado (1a 
edició en paper, 2008), i és vocal del Reial Patronat del Museu del Prado des 
del 2013. 
 
És autora d’Arte y Estado en la España del siglo XX (1989) i de monografies 
sobre Julio González (2007), Gargallo (2012) i Juan Gris (1999), i editora de 

Juan Gris. Correspondencia y escritos (2008). Entre les seves publicacions, 
destaquen també Arte español en Nueva York / Spanish Art in New York (2004) 
i Buscadores de belleza. Historias de los grandes coleccionistas de arte (2007, 
2a edició el 2010), juntament amb Cindy Mack. Des del 2002 és col·laboradora 
del suplement Cultura/s del diari La Vanguardia de Barcelona. 
 
 
 
 
Més informació: 
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Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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