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L’Obra Social ”la Caixa” presenta El pensador i sis peces 
monumentals més a la plaça pública d’accés al centre, que ha rebut en 
un any més d’1,5 milions de visitants 
 
 

CaixaForum Madrid celebra el seu primer 
aniversari instal·lant al carrer set 

escultures d’Auguste Rodin  
 
 
No únicament va revolucionar l’art de l’escultura, que havia quedat relegat a 
una disciplina avorrida i reduït a simple monument commemoratiu, sinó que 
també va demostrar la seva modernitat apostant per exposar les seves 
escultures a l’aire lliure. Precisament, més d’un segle després, algunes de 
les obres més famoses d’Auguste Rodin (París, 1840 – Meudon, 1917) 
s’erigeixen sobre la via pública de Madrid en una iniciativa de l’Obra Social 
”la Caixa” —amb la col·laboració de l’Ajuntament— per celebrar el primer 
aniversari de CaixaForum Madrid, que ha rebut durant aquest temps més 
d’un milió i mig de visitants. 
 
La mostra Art al carrer. Auguste Rodin a Madrid reuneix set escultures 
monumentals del Museu Rodin de París: El pensador i sis estudis dels sis 
prohoms que componen el grup Els burgesos de Calais. L’exposició forma 
part del programa Art al carrer, una iniciativa pionera de l’Obra Social ”la 
Caixa” que té com a objectiu treure l’art de les sales d’exposicions, tornar-lo 
a l’espai públic i provocar un diàleg amb l’arquitectura. I ningú millor que 
Rodin per fer-ho, ja que va concebre les seves escultures perquè 
s’exposessin a l’aire lliure.  
 
Les set escultures monumentals que componen l’exposició Art al carrer. 
Auguste Rodin a Madrid, comissariada per Hélène Marraud, del Museu Rodin 
de París, es podran contemplar a la plaça pública que dóna accés a 
CaixaForum Madrid del 20 de febrer al 22 de març de 2009. 



Madrid, 20 de febrer de 2009. El secretari general de la Fundació ”la Caixa”, Lluís 
Reverter, i la Delegada de l'Àrea de Govern de les Arts de l'Ajuntament de Madrid, 
Alicia Moreno Espert, han inaugurat avui l’exposició Art al carrer. Auguste Rodin a 
Madrid. També ha assistit a l’acte d’inauguració Aline Magnien, cap del 
Departament Curatorial del Museu Rodin de París.  
 
Aquesta mostra s’emmarca en els actes de celebració del primer aniversari de 
CaixaForum Madrid, el Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa”. Durant 
aquest temps, el centre ha rebut més d’1,5 milions de visitants. 
  
L’exposició forma part del programa Art al carrer, una iniciativa pionera de l’Obra 
Social ”la Caixa” que pretén acostar l’art als ciutadans en treure’l de les sales 
d’exposicions i tornar-lo a l’espai públic, amb l’objectiu de provocar un diàleg amb 
l’arquitectura del lloc d’exposició. El programa Art al carrer va començar l’any 2007 
amb una exposició d’escultures monumentals d’Igor Mitoraj que va anar seguida 
d’una mostra d’escultures de Manolo Valdés. Ara arriba a Madrid, gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament d’aquesta ciutat, la tercera exposició d’aquest 
programa, que aplega set escultures monumentals procedents del Museu Rodin 
de París en una selecció inèdita. 
 
La col·laboració entre la Fundació ”la Caixa” i el Museu Rodin de París no és nova. 
Des del 1996 totes dues institucions han mantingut una estreta relació que ja s’ha 
traduït en unes altres cinc exposicions: Auguste Rodin i la seva relació amb 
Espanya, que es va presentar a Saragossa l’any 1996 i reflectia el vincle que el 
mestre va mantenir amb el nostre país arran de l’amistat amb el pintor basc 
Ignacio Zuloaga; una mostra de l’escultor que va visitar el 2000 Sevilla, València i 
Bilbao; la retrospectiva Auguste Rodin, que es va inaugurar com una de les 
activitats de Salamanca 2002 i reunia un conjunt excepcional d’escultures de 
bronze i marbre que mostrava el procés de creació de l’artista; Els penediments de 
Rodin, una selecció de fotos i dibuixos inèdits que complementava la mostra 
anterior i mostrava la utilització de la fotografia per l’artista com a material de 
treball al llarg de la seva trajectòria; i, finalment, Rodin i la revolució de l’escultura. 
De Camille Claudel a Giacometti (CaixaForum Barcelona, 2004-2005), que 
reflectia fins a quin punt el gran mestre va revolucionar un art, el de l’escultura. 
 
Ara, l’exposició Art al carrer. Auguste Rodin a Madrid demostra la modernitat de 
Rodin, que va apostar per exposar les seves escultures a l’aire lliure. No hi ha 
dubte que l’objectiu principal de Rodin era acostar més les obres als vianants, a 



tothom. I és que, quan l’escultura «envaeix» la ciutat, no hi ha cap altra raó: quan 
Rodin va triar col·locar el monumental grup Els burgesos de Calais sobre un 
pedestal alt perquè l’escultura es retallés contra el cel, o quan, al contrari, ho va fer 
sobre un pedestal molt baix «perquè el públic pogués penetrar en l’essència del 
tema, com a les sepultures de les esglésies», la intenció de l’artista sempre era 
buscar l’harmonia entre el lloc i la representació, pensant en els espectadors. 
 
Vegem, per exemple, el cas d’El pensador: tant l’any 1906, quan es va col·locar al 
bell mig de la capital francesa davant d’un panteó que ret homenatge als homes 
il·lustres, com el 1922, moment en què va ocupar el seu lloc als jardins del Museu 
Rodin, l’escultura s’adapta al seu espai i passa de ser una imatge de caràcter 
polític i social a convertir-se en la representació tan coneguda del creador 
universal. En qualsevol cas, el seu destinatari final és el públic, i per trobar-s’hi 
elimina les fronteres entre l’art i la vida.  
 
La ciutat de Madrid es converteix ara en l’espai d’exposició de l’obra de Rodin. La 
plaça pública que dóna accés a CaixaForum Madrid, els seus visitants i la llum 
natural componen un marc viu i inèdit per a aquestes monumentals estàtues. El 
lloc té la seva pròpia memòria, i l’escultura, universalitat, i en aquesta confluència 
l’obra hi troba una nova lectura.  
 
Auguste Rodin 
 
Auguste Rodin (París, 1840 – Meudon, 1917) va iniciar la seva formació artística 
quan tenia 14 anys sota el guiatge de Lecoq de Boisbaudran i Louis-Pierre 
Gustave Fort a l’Escola Imperial Especial. Després d’un breu període en un orde 
religiós, va tornar a la vida laica per seguir els cursos de Barye al National 
Museum of Natural History i va començar a treballar a l’estudi de Carrier-Belleuse. 
El viatge que va fer a Itàlia l’any 1875 li va permetre observar els clàssics, sobretot 
Miquel Àngel, i a partir d’aquell moment es va dedicar a crear sense interrupció 
formes eternes, com L’edat de bronze, L’home que camina o Sant Joan Baptista, 
en un univers molt personal.  
 
Al final del segle XIX el seu prestigi va augmentar considerablement i va rebre 
l’encàrrec de fer una porta monumental de bronze destinada al futur Museu d’Arts 
Decoratives de París. Rodin es va inspirar en l’imaginari de Dant per crear La 
Porta de l’Infern i va representar escenes com l’agonia d’Ugolino i figures 
retorçades que simbolitzaven els condemnats. Durant aquesta època Rodin va 



rebre diversos encàrrecs, com Els burgesos de Calais o els monuments a Victor 
Hugo i a Honoré de Balzac. L’any 1890, juntament amb Carrier, Puvis de 
Chavannes, Dalou i Meissonier, va fundar la Societat Nacional de Belles Arts. 
 
El paper de Rodin en el context artístic de l’època és molt important. Va retratar els 
seus amics i les celebritats del món de l’art, les lletres i la política, i sempre va 
plasmar una dimensió personal i humana en les seves obres. A partir del 1908 va 
iniciar una sèrie d’escultures centrades en el moviment del cos quan balla, fascinat 
per la llibertat de gestos i postures. En conjunt, l’obra de Rodin, situada al tombant 
de segle, ofereix una gran varietat d’estils, materials i suports. L’artista creava 
lliurement, utilitzant múltiples combinacions i desenvolupant conceptes originals 
que avui dia encara constitueixen una referència per a l’art contemporani. 
 
El pensador 
 
A partir del 1880, data de l’encàrrec de La Porta de l’Infern, Rodin va considerar la 
possibilitat d’incloure en la composició una figura de Dant que dominés la porta i 
contemplés sota els seus peus el desenvolupament de la tragèdia de la Divina 
Comèdia. Aquesta figura, titulada originàriament El poeta, es va convertir en El 
pensador. El 1904 l’artista explicava aquesta transformació: «El pensador té la 
seva història. Fa molts dies m’imaginava La Porta de l’Infern. Al davant de la porta, 
assegut en una roca, Dant, concentrat en una meditació profunda, concebia el pla 
del seu poema. Darrere seu hi havia Ugolino, Francesca, Paolo, tots els 
personatges de la Divina Comèdia. Aquest projecte no es va dur a terme. Prim, 
ascètic, embolicat amb una roba rígida, el meu Dant, separat del conjunt, no 
hauria tingut sentit. Seguint la meva primera inspiració, vaig idear un altre 
“pensador”, un home nu, assegut en una roca i recargolant els peus. Amb el puny 
contra les dents, pensa. El pensament fecund s’elabora lentament dins el seu 
cervell. No és en absolut un somiador, és un creador. Vaig fer la meva pròpia 
estàtua». 
 
En la mida original (71 cm d’altura), El pensador, col·locat sota les Tres ombres, 
domina la porta. La musculatura vigorosa, inspirada en el tors de Belvedere, i la 
tensió interioritzada de l’escultura remeten, com gairebé sempre, a la lliçó de 
Miquel Àngel. De la mateixa manera que moltes figures de La Porta de l’Infern, El 
pensador, efectivament, s’havia convertit en un tema autònom. Es va exposar per 
primera vegada a Copenhaguen. Després d’haver estat augmentat, entre els anys 



1902 i 1904, la versió gran de guix (181 cm d’altura) es va exposar el 1904 a 
Londres, i el mateix any en bronze a París. 
 
L’obra va provocar força polèmica entre els visitants del Saló i entre la premsa. Un 
grup d’amics de Rodin va proposar, una mica com un repte, llançar una 
subscripció nacional amb la finalitat d’oferir El pensador a la ciutat de París en la 
mida original. Rodin va escollir el Panteó com a lloc d’exposició. L’estàtua es va 
inaugurar el 21 d’abril de 1906, però, com que obstaculitzava el desenvolupament 
de les cerimònies, es va traslladar al Museu Rodin el 1921. Sobre la tomba de 
l’escultor a Meudon s’erigeix un altre gran Pensador.  
 
El grup Els burgesos de Calais 
 
L’episodi de la devoció heroica dels burgesos de Calais, un dels més cèlebres de 
la història de França, se situa a la guerra dels Cent Anys, en la qual es van 
enfrontar França i Anglaterra. L’any 1347, Eduard III va assetjar el port de Calais, 
al nord de França, i va declarar que actuaria amb indulgència si sis notables (els 
burgesos) acceptaven lliurar-se davant seu en camisa, amb el cap i els peus nus i 
una corda al coll, i li oferien les claus de la ciutat. Eustache de Saint-Pierre i cinc 
dels seus companys van acceptar sacrificar les seves vides per tal de salvar la 
ciutat, però la reina hi va intercedir i van obtenir el perdó.  
 
Alguns alcaldes de Calais, que volien commemorar aquest acte insòlit, van pensar 
encarregar una escultura que el glorifiqués. Es van plantejar projectes diferents, 
que no van tenir continuïtat, i fins al 1884 no es va tornar a considerar l’afer. Va 
ser llavors quan van escollir Rodin per fer l’obra. El primer esbós mostra un grup 
de sis herois col·locats sobre un pedestal segons les normes artístiques de 
l’època. La imatge d’aquells sis homes abatuts i resignats, però, s’allunyava de la 
del grup heroic que dictava la tradició acadèmica del segle XIX. 
 
Rodin va treballar intensament en el projecte. El gran model del grup es va 
presentar l’any 1889 a l’exposició Monet-Rodin i es va convertir en la peça clau de 
totes les que s’hi van exposar. Malgrat tot, l’alcalde de Calais s’havia retirat el 
1885 i el comitè per a l’encàrrec de l’estàtua s’havia desfet el 1886. A més, el 
disseny de Rodin havia evolucionat considerablement. La proposta que va 
presentar de suprimir el sòcol de l’estàtua li va comportar grans retrets de les 
persones que l’havien encarregat. Efectivament, l’escultor proposava una visió 
original, molt avançada per a la seva època, que infringia les normes habituals que 



regien l’estatuària monumental: «El grup, perquè resulti impressionant, s’ha de 
col·locar a peu pla del carrer, de manera que es pugui penetrar millor en l’aspecte 
de la misèria i el sacrifici del drama». 
 
El projecte es va reprendre l’any 1893. Finalment, havent reunit els fons 
necessaris, el monument (que pesa més de dues tones) es va inaugurar el 3 de 
juny de 1895, però, desafortunadament, va ser col·locat sobre un pedestal al 
centre d’un petit jardí: «Jo volia fer segellar les meves estàtues, una rere l’altra, 
davant l’Ajuntament de Calais, al nivell de les llambordes de la plaça, com un 
rosari vivent de patiment i sacrifici. Crec que hauria causat un gran impacte. Però 
van rebutjar el meu projecte i van imposar un pedestal tan poc agraciat com 
superflu». Únicament en acabar la Segona Guerra Mundial la ciutat de Calais va 
respectar la voluntat de l’escultor i va presentar el grup a peu pla del carrer, tal 
com es pot contemplar a París, Filadèlfia i Tòquio. 
 
En realitat, la idea general de Rodin de fer participar el públic arran de terra en el 
drama que es desenvolupa davant els seus ulls era massa revolucionària per no 
xocar amb el gust oficial que regia els destins de les belles arts durant la Tercera 
República. Si examinem les sis figures una per una, aquesta impressió no fa altra 
cosa que confirmar-se: Eustache de Saint-Pierre, el vell, guia amb força i 
determinació el grup dels sis herois; Jean d’Aire, amb aire decidit i viril, és qui 
porta les claus de la ciutat que està a punt d’oferir al rei d’Anglaterra en senyal de 
vassallatge; Andrieu d’Andres, amb el cap entre les mans, expressa tota la 
desesperació de la renúncia heroica; Pierre de Wissant mostra un moment de 
dubte a l’hora de dirigir-se amb el grup cap a la mort; el seu germà, Jacques de 
Wissant, camina cap a un destí inevitable, i, finalment, Jean de Fiennes, amb els 
braços oberts, simbolitza la joventut sacrificada a l’acte heroic. Rodin, que s’oposa 
a qualsevol confessió anecdòtica o supèrflua i rebutja la tipologia acadèmica, 
presenta una obra poderosa i única de caràcter universal.  
 
CaixaForum: un any al bell mig de Madrid 
 
Amb l’exposició Art al carrer. Auguste Rodin a Madrid, l’Obra Social ”la Caixa” vol 
celebrar el primer aniversari de CaixaForum Madrid, el Centre Social i Cultural de 
l’entitat a la ciutat, amb tots els seus ciutadans. Des que CaixaForum va obrir les 
portes, el 14 de febrer de 2008, els madrilenys i les madrilenyes li han dispensat 
una gran acollida, que es reflecteix en els més d’1,5 milions de persones que han 
visitat el centre. 



 
Entre les diferents activitats que ha organitzat CaixaForum durant aquests dotze 
primers mesos, l’afluència de públic més gran correspon a les exposicions, 
seguides per les activitats educatives, els concerts, les activitats familiars, els 
cicles d’humanitats i els projectes socials. Cadascuna de les persones que ha 
visitat CaixaForum Madrid ha fet durant la seva estada una mitjana d’1,37 
activitats, cosa que eleva el nombre total de visites a 2.079.834. 



 
 

Art al carrer. 
Auguste Rodin a Madrid 
 
Plaça pública d’accés a CaixaForum Madrid 
Del 20 de febrer al 22 de març de 2009 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 22 30 40 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial
 
 
 
 
 
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García  
91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es
Josué García 
93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es
 
Nota de premsa multimèdia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/
www.obrasocial.lacaixa.es
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