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El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels 
Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano 
 
• L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona 45 

obres mestres realitzades entre els segles XV i XVII per Botticelli, 
Luca Signorelli, Il Parmigianino i Luca Giordano, entre d’altres.  

 
• Les peces, que habitualment no s’exhibeixen, pertanyen a la 

Galeria dels Uffizi, a Florència. 
 

La Galeria dels Uffizi, a Florència, és una de les pinacoteques més importants del 
món. Vinculada originalment a la família Mèdici, es va enriquir amb moltes obres 
procedents d’esglésies i convents de la Toscana, i actualment presenta una 
extraordinària col·lecció d’art italià, des de l’època medieval fins al segle XVIII. El 
Renaixement i el Barroc constitueixen un dels nuclis més originals i valuosos 
d’aquesta col·lecció, en què figuren obres de tots els grans mestres. A partir dels 
fons de la Galeria dels Uffizi, l’exposició El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria 
dels Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano proposa un recorregut per l’espiritualitat 
d’Occident entorn d’un tema central: el sacrifici del Fill de Déu que redimeix els 
homes del pecat original. La mostra ha estat organitzada per l’Obra Social ”la 
Caixa” en col·laboració amb Contemporanea Progetti Firenze (Itàlia) i la Galeria dels 
Uffizi, a Florència (Itàlia). S’hi reuneixen 45 obres mestres executades entre els 
segles XV i XVII, entre les quals destaquen tres tapissos realitzats a la fàbrica de 
tapissos dels Mèdici, com també les pintures de Sandro Botticelli, Luca Signorelli, Il 
Parmigianino, Luca Giordano i Cristofano Allori, entre d’altres. Són peces d’una 
qualitat excepcional, que habitualment no s’exhibeixen, i que s’han recuperat 
especialment per a la mostra.  

  
L’exposició El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi. De Botticelli a 
Luca Giordano, comissariada per Antonio Natali, director de la Galeria dels Uffizi, a 
Florència, es podrà visitar a CaixaForum Barcelona (avinguda del Marquès de 
Comillas, 6-8) del 22 d’octubre de 2008 al 8 de febrer de 2009.  
 



En la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” dedica una atenció especial als 
mestres antics, mitjançant exposicions que permeten contemplar al nostre país 
col·leccions procedents dels museus més importants del món. En aquesta línia s’han 
organitzat exposicions com ara Rubens, Van Dyck, Jordaens. Mestres de la pintura 
flamenca del segle XVII a les col·leccions del Museu Estatal Ermitage o Turner i Venècia, a 
partir dels fons de la Tate Britain. Ara, El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels 
Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano és una oportunitat per descobrir les obres dels Uffizi i 
una invitació a interpretar des de nous punts de vista la tradició artística. 

L’exposició s’obre amb tres tapissos que representen l’últim sopar, el davallament de la 
creu i la resurrecció, fets a partir a de cartons d’Alessandro Allori i Francesco de Rossi, Il 
Salviati. Aquesta sala sintetitza el recorregut de l’exposició. 

Així mateix, l’exposició proposa un recorregut per l’Antic i el Nou Testament. Un primer 
apartat presenta escenes que anticipen el sacrifici de Crist. Des de la creació d’Adam, 
pintada por l’artista florentí Jacopo da Empoli, el pecat original i les diverses 
interpretacions de l’anunciació de la Mare de Déu. Destaquen, pel seu simbolisme, el 
sacrifici d’Isaac, en la interpretació barroca de Livio Mehus, i la caiguda del mannà, 
aliment diví, obra de Fabrizio Boschi (1594-1597). 

La nativitat, la Mare de Déu i l’Infant i la Sagrada Família centren les seccions següents. 
S’hi poden contemplar la Madonna de la loggia de Botticelli (1467), una Mare de Déu amb 
l’Infant obra d’Il Parmigianino (1525) i una Sagrada Família atribuïda a Michele di Rodolfo, 
en què el gest d’abandó de Jesús sembla anunciar la seva passió. La bellesa es barreja 
amb el dolor, i l’alegria amb el pressentiment de la tragèdia. 

L’últim sopar, la crucifixió i la resurrecció de Crist ocupen les darreres sales. Entre les 
obres més rellevants d’aquest apartat hem de destacar una escena del Calvari de Luca 
Giordano, realitzada per a la capella de la família Del Rosso, a Florència (1685-1686), i 
una extraordinària composició d’Alessandro Allori (1581), en què la Mare de Déu apareix 
al costat dels símbols de la passió de Crist, sobre un vers del Dant: «Non vi si pensa 
cuanto sangue costa.» (Perquè allà no penseu quanta sang costa.) 

La continuïtat del relat bíblic té un correlat plàstic en l’evolució de les formes, des de la 
simplicitat del classicisme fins a l’exaltació del Barroc, en un procés de cerca de nous 
recursos expressius capaços de transmetre a l’espectador emoció i misteri.  



INTRODUCCIÓ 

El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano 
presenta una extraordinària col·lecció d’art pertanyent a la Galeria dels Uffizi, a Florència. 
Vinculada originalment a la família Mèdici, va enriquir els seus fons amb obres procedents 
d’esglésies i convents de la Toscana, i actualment és una de les pinacoteques més 
importants del món. Proposa un recorregut per la pintura italiana a partir d’un tema —el 
cos de Crist com a aliment diví— que va donar peu a una rica iconografia religiosa. El 
sacrifici del Fill de Déu redimeix els homes del pecat original. Els grans mestres del 
Renaixement i el Barroc van buscar en l’Antic Testament els precedents d’aquest episodi 
crucial i, a partir del relat bíblic de la passió i mort de Jesucrist, van desenvolupar noves 
formes d’expressar totes les emocions humanes. La Fundació ”la Caixa” es complau a 
presentar a Barcelona aquesta mostra d’obres mestres executades entre els segles XV i 
XVII, que harmonitza art i espiritualitat. 

 

EL PA DELS ÀNGELS 

El misteri de la transsubstanciació —la conversió del pa i el vi en la carn i la sang de 
Crist— ha estat objecte d’innumerables interpretacions artístiques. Segons la doctrina 
catòlica, el sacrifici del Fill de Déu allibera els homes del pecat original. En l’eucaristia, el 
cos de Crist és el pa dels àngels. Els tapissos d’aquesta sala sintetitzen el recorregut de 
l’exposició: Jesucrist anuncia el seu sacrifici a la santa sopar, mor a la creu i ressuscita 
d’entre els morts, obrint la possibilitat de la salvació. Els tapissos, que pertanyen a 
diferents sèries, van ser executats a la fàbrica dels Mèdici, a partir dels cartons dissenyats 
pels artistes florentins Alessandro Allori i Francesco de Rossi, Il Salviati.  

 

ANTIC TESTAMENT. PREMONICIONS 

Diversos passatges de l’Antic Testament prefiguren la mort de Jesucrist a la creu i 
anuncien el sagrament de l’eucaristia. La desobediència d’Adam i Eva, que mengen la 
fruita de l’arbre prohibit, condemna Jesucrist al sacrifici, que redimirà els homes. Seguint 
els designis del Senyor, el patriarca Abraham accepta d’immolar el seu únic fill tan 
esperat, en una anticipació del sacrifici del Fill de Déu. Quan el poble d’Israel està 
desesperat i famolenc al desert, rep el mannà, aliment diví que anuncia el pa eucarístic. 
Les pintures d’aquesta secció mostren l’evolució de la pintura florentina del segle XVII cap 
a formes cada cop més naturalistes. 



PECAT i CAIGUDA 

«Per tant, així com per la falta d’un sol home la condemna s’ha estès a tots els homes, 
també, perquè ha estat just un de sol, tots els homes són fets justos i obtenen la vida» 
(Rm 5,18). Després del pecat original i l’expulsió del paradís, l’harmonia entre Déu i 
l’home es va trencar i només es va poder restablir amb el sacrifici de Jesucrist a la creu. 
Des del punt de vista de l’Antic Testament, Crist apareix com el nou Adam.  

 

NOU TESTAMENT. ENCARNACIÓ I SALVACIÓ 

Déu es fa home per redimir la humanitat. L’anunciació és el moment en què Déu 
s’encarna en el cos de la Mare de Déu, la nova Eva. Des del Quattrocento, els pintors 
italians van estudiar les actituds dels protagonistes d’un dels moments més importants de 
la història religiosa d’Occident: la Mare de Déu i l’arcàngel sant Gabriel. El gest delicat de 
l’arcàngel és correspost amb una actitud de recolliment de la Mare de Déu, que contrau el 
cos per demostrar la seva petitesa. En les obres de Livio Mehus i Pietro Liberi, la Mare de 
Déu apareix amb el rostre plàcid i una lleugera expressió de sorpresa. 

 

LA MARE I EL FILL 

Des de l’edat mitjana, la figura de la Mare de Déu pren cada cop més rellevància com a 
representació de la dimensió humana de la divinitat. Aquesta tendència es referma en el 
Quattrocento: Sandro Botticelli pinta el rostre dolç i bell d’una mare amb el seu fill als 
braços. Però, malgrat el gest de tendresa, la mirada, entre absorta i pensativa, introdueix 
un matís de pesar. La relació entre la Mare de Déu i l’infant Jesús es va enfosquint 
progressivament amb al·lusions al martiri. A la taula de Niccolò Pisano, l’Infant agafa amb 
la maneta la creu de sant Joan, conscient del seu destí. A l’obra d’Il Parmigianino, el Fill 
segueix amb la seva mare la lectura d’un llibre on és escrit el seu final. El son profund de 
Jesús als braços de Maria, en l’obra de Giovanni Battista Naldini, evoca també la seva 
propera mort. 

 

EL SOPAR, LA PASSIÓ, EL CALVARI 

L’últim sopar, la pujada al Calvari, la passió i la mort a la creu són episodis d’una gran 
intensitat dramàtica, objecte d’elaborades representacions executades pels artistes del 
Barroc. Envoltat dels apòstols, Jesús anuncia la traïció que el durà al sacrifici, però al 



mateix temps adverteix que la seva mort serà únicament un trànsit, el tràgic preludi de la 
resurrecció i la redempció definitiva. Luca Giordano se serveix de l’expressionisme per 
aconseguir l’impacte emotiu sobre l’espectador, per moure’l a la pietat i a la compassió. 

 

LA RESURRECCIÓ i L’EUCARISTIA 

Els pintors del Barroc van mostrar una predilecció especial pel tema del davallament i el 
trasllat al sepulcre del cos de Jesucrist, després de morir a la creu. La desesperació i el 
sentiment de culpa dels deixebles es manifesten a través de gestos de contrició i dolor. 
Els àngels acompanyen Crist en aquest moment, igual com ho van fer en la seva 
infantesa, tot subratllant el seu caràcter sobrenatural. Els símbols de la passió recorden el 
sofriment de Crist. El sagrament de l’eucaristia es reafirma amb la imatge del costat ferit 
del qual brolla la sang que omple el calze, o la dels àngels que adoren el cos de Crist i el 
presenten als homes com a ofrena diària: el pa dels àngels 



 

El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels 
Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano 
Del 22 d’octubre de 2008 al 8 de febrer de 2009 
 
Inauguració: Dimarts 21 de octubre, a les 20.00 h 
 

CaixaForum Barcelona 
Avinguda del Marquès de Comillas, 6-8 
Barcelona 
 

Horari 
De dilluns a diumenge i festius, de 10.00 a 20.00 h 
Dissabtes, de 10.00 a 22.00 h 
 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 

Si voleu més informació i material gràfic, adreceu-vos a: 

Josué García. CaixaForum Barcelona. 93 404 61 51 / 638 14 63 30 

jgarcial@fundacionlacaixa.es
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