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L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona una 
exposició que repassa la trajectòria d’aquest pintor andalús clau en la 
segona avantguarda espanyola 
 
 

Zabaleta 101 
Centenari de Rafael Zabaleta 
 
 
Tradició i modernitat es donen la mà a l’obra de Rafael Zabaleta (Quesada, 
Jaén, 1907-1960) de manera única. Fortament influït per les avantguardes 
europees que va conèixer en els seus viatges a París, el pintor de Jaén va 
anar creant un llenguatge fresc que combinava elements cubistes, 
fauvistes i expressionistes amb temàtiques populars típiques de Quesada, 
el seu poble d’origen i, per extensió, de Jaén. Això va fer que la seva 
trajectòria fos una de les més singulars i valorades en el panorama artístic 
espanyol de la postguerra. L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum 
Barcelona l’exposició Zabaleta 101. Centenari de Rafael Zabaleta, produïda 
juntament amb la Conselleria de Cultura de la Junta d’Andalusia i el Museu 
de Jaén, i comissariada per José Ángel Marín. La mostra aplega més de 
trenta obres —procedents de diverses col·leccions públiques i privades— 
de totes les etapes i els estils del pintor andalús, agrupades en funció dels 
temes més recurrents en la seva producció: l’univers rural, els retrats, les 
natures mortes i els paisatges. El públic podrà descobrir un artista 
essencial que va tenir una relació intensa amb la ciutat de Barcelona, 
gràcies a la seva amistat amb Eugeni d’Ors. Zabaleta va exposar a la 
capital catalana en diverses ocasions i algunes de les peces presents a 
l’exposició pertanyen a col·leccions privades catalanes.  
 
 

L’exposició Zabaleta 101. Centenari de Rafael Zabaleta, comissariada per 
José Ángel Marín, es podrà veure a CaixaForum Barcelona (Av. del 
Marquès de Comillas, 6-8) del 2 d’abril al 17 de maig de 2009. 

 



 3 

Barcelona, 31 de març de 2009. L’Obra Social ”la Caixa” presenta a 
CaixaForum Barcelona l’exposició Zabaleta 101. Centenari de Rafael Zabaleta, 
una mostra que repassa la trajectòria del pintor de Jaén arran del primer 
centenari del seu naixement. Amb aquesta mostra, l’Obra Social ”la Caixa” 
incideix en la seva voluntat de donar a conèixer al gran públic aquells artistes 
clau en les avantguardes artístiques del segle XX.  
 
El 2008, la Conselleria de Cultura de la Junta d’Andalusia va organitzar 
l’exposició Zabaleta 101. Centenari de Rafael Zabaleta per donar a conèixer el 
llegat plàstic de l’artista al cap d’un any de la commemoració del centenari de la 
seva mort —d’aquí el títol de la mostra. L’exposició reuneix obres procedents de 
museus i col·leccions privades diverses, triades especialment per a aquesta 
ocasió. Entre les institucions prestadores, hi ha el Museu Nacional Centre d’Art 
Reina Sofia, el Museu Nacional d’Art de Catalunya o el Museu de Belles Arts de 
Bilbao, entre d’altres.  
 
La mostra, que ara arriba a Barcelona gràcies a l’Obra Social ”la Caixa”, 
remarcarà l’estreta relació que el pintor andalús va mantenir amb Barcelona de 
la mà d’Eugeni d’Ors i de les galeries on va exposar a la ciutat comtal en la 
dècada dels cinquanta. Per tant, es tracta d’una oportunitat única per revisar 
l’obra d’aquest pintor clau de la segona avantguarda espanyola a partir d’una 
trentena d’obres.  
 
Malgrat l’evolució de Rafael Zabaleta i les diferents etapes estilístiques que van 
marcar la seva trajectòria, l’exposició s’estructura en cinc seccions que agrupen 
les teles segons els temes que van ser recurrents en l’obra del pintor: Espai 

interior, Tipus humans, Dones, Univers rural i Paisatges. La mostra es completa 
amb un conjunt de dibuixos poc coneguts de paisatges de Santander, on 
Zabaleta va impartir classes d’art el 1954.  
 
Rafael Zabaleta (Quesada, Jaén, 1907-1960) es va inspirar en bona mesura en 
la temàtica popular i local —el seu poble, la seva gent, el seu paisatge— i també 
en l’ambient privat on va transcórrer la seva existència vital, en pintar natures 
mortes i autoretrats. Tot i aquests temes, sempre va tenir la mirada posada en 
les avantguardes europees, cosa que el va portar a fer servir un llenguatge fresc 
que combinava elements d’estils com el cubisme, el surrealisme, el fauvisme i 
l’expressionisme.  
 
A Zabaleta 101, l’espectador podrà contemplar l’evolució artística del pintor des 
de l’expressionisme de la primera època fins a un postcubisme influït per 
Picasso, estil que li va conferir notorietat a partir dels anys cinquanta. Juntament 
amb altres artistes com Benjamín Palencia o Daniel Vázquez Díaz, Zabaleta va 
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destacar com un dels màxims exponents de la pintura espanyola de la 
postguerra. 
 
El pintor andalús es va formar als anys trenta i va ser després de la Guerra Civil 
que es va intensificar el seu univers personal. La seva primera etapa estilística 
comprèn la dècada dels trenta i els primers anys quaranta. És el període en què 
mimetitza les influències d’avantguarda, de De Chirico, Braque, Gauguin, Breton 
o Picasso —que va conèixer en el seu primer viatge a París mentre cercava 
referents tant tècnics com temàtics—, que es poden observar en la rotunditat 
solitària dels seus agricultors o en la claredat cromàtica dels seus nocturns.  
 
Una segona etapa abasta els anys més prolífics i decisius de la dècada dels 
quaranta, anys en què defineix un estil particular basat en un expressionisme de 
formes simplificades i geomètriques, colors apagats i ombrívols, i tons freds i 
neutres. Pel que fa als temes que retrata, s’interessa per les escenes rurals de la 
seva terra natal, tant pels paisatges com pels seus habitants. 
 
En l’última etapa de la seva vida, des del final dels anys quaranta fins a la seva 
mort, el 1960, Zabaleta intensifica el grafisme en el tractament de les figures, 
que redueix a plans, cosa que les allunya de la realitat i les fa hieràtiques i 
inexpressives. El pintor aplica a les seves obres una il·luminació artificiosa, de 
colors exagerats, i les composicions són cada vegada més geomètriques. D’altra 
banda, la temàtica de la seva pintura s’amplia. 
 
Zabaleta va gaudir de reconeixement en vida. Quan va morir, el 1960, una 
representació de la seva obra s’exposava a la XXX Biennal de Venècia. Després 
de la seva mort, el seu nom va romandre en els cercles artístics i, avui dia, els 
seus quadres són presents en museus de Nova York, Tòquio, Buenos Aires o 
Lisboa.  
 
 
Biografia de l’artista 

1907  Rafael Zabaleta neix a Quesada, Jaén.  
1925  Inicia els estudis de pintura a l’Escuela de Bellas Artes de la Academia de 

San Fernando de Madrid.  
1935  Primer viatge a París, que resulta fonamental per al seu desenvolupament 

artístic. Hi descobreix els mestres de la pintura contemporània i coneix 
Pablo Picasso.  

1942  Després de la Guerra Civil i ja instal·lat a Madrid, realitza la seva primera 
exposició individual a la Galeria Biosca.  

1943  Inicia la col·laboració amb la plataforma artística creada per Eugeni d’Ors, 
Academia Breve de Crítica de Arte, col·laboració bàsica en la seva 
trajectòria artística que continua fins al 1954.  
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1947  Primera exposició individual a Barcelona, a la Galeria Argos.  
1949  Segon viatge a París.  
1957  Tercer viatge a París.  
1958  Representa Espanya a l’Exposició Internacional de Brussel·les.  
1960  Participa a la Biennal de Venècia com a convidat del Pavelló d’Espanya.  
1960  Mor a Quesada, Jaén.  
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Zabaleta 101. 
Centenari de Rafael Zabaleta 
 
Del 2 d’abril al 17 de maig de 2009 
    

Inauguració: Dimecres 1 d’abril, a les 20 h 
    

CaixaForum Barcelona 
Av. del Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona 
    

Horari 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 
 
Imatge de portada: Rafael Zabaleta, Autoretrat, 1944, oli sobre tela. Col·lecció particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 


