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Dossier de premsa 

 

La mostra que es presenta a Valladolid és fruit de la col·laboració entre l’Obra 
Social ”la Caixa”, el Ministeri de Cultura i el Museo Nacional de Escultura 
 
 
 

TEMPS DE MALENCONIA 
Creació i desengany a l’Espanya del Segle d’Or 

 

Artistes i escriptors de diferents èpoques han executat les seves obres 
sota els efectes d’estats anímics obscurs, han reflectit la tristesa i el 
desànim i han reconegut en la malenconia una forma d’espiritualitat, una 
expressió profunda de l’ànima humana. Temps de malenconia gira a 
l’entorn d’aquest sentiment, inventat a Grècia però de llarga i tenaç 
supervivència, que va conquerir l’imaginari social dels segles XVI i XVII. Es 
tracta de la primera exposició a Espanya sobre aquest tema, que ha estat 
objecte de nombroses exposicions i investigacions acadèmiques 
internacionals. Reuneix un conjunt excepcional de més de 70 obres d’art, 
llibres i objectes —procedents de més d’una vintena de prestadores—, 
organitzats al voltant de les diferents accepcions i interpretacions de la 
malenconia. L’exposició analitza com va cristal·litzar a la Península, amb 
les seves originals expressions, els seus escenaris particulars i els seus 
focus d’interès principals. S’hi poden veure obres mestres de Zurbarán, 
Murillo, Velázquez, Ribera, El Greco; escultures de Berruguete, Pedro de 
Mena, i també els primers tractats mèdics sobre la malenconia i objectes 
diversos (instruments de música, partitures, etc.), que remeten a aquesta 
qüestió universal.   
 

 

Temps de malenconia. Creació i desengany a l’Espanya del Segle d’Or. 

Concepció: Museo Nacional de Escultura, Valladolid i Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport. Producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: María Bolaños, Museo 
Nacional de Escultura. Seus de l’exposició: Museo Nacional de Escultura, Valladolid 
(del 2 de juliol al 2 d’octubre de 2015); Museu de Belles Arts de València (del 4 de 
novembre 2015 al 7 de febrer 2016), CaixaForum Palma (del 2 de març a l’11 de juny 
de 2016). 
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Valladolid, 1 de juliol de 2015. El director general de Belles Arts, Béns 
Culturals i d’Arxius del Ministeri de Cultura, Miguel Ángel Recio; el director 
territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, i María Bolaños, directora del 
Museo Nacional de Escultura, han presentat aquest matí l’exposició Temps de 

malenconia. Creació i desengany a l’Espanya del Segle d’Or. 

 

L’exposició gira a l’entorn d’un sentiment, inventat a Grècia però de llarga i 
tenaç supervivència: la malenconia. Afirma aquest mite com un «fet de cultura» 
que va conquerir l’imaginari social dels segles XVI i XVII, i analitza la manera en 
què va cristal·litzar a la Península, amb les seves originals expressions, els 
seus particulars escenaris i els seus focus d’interès principals. 
 
La mostra ofereix un triple atractiu. El primer és l’alt nivell de qualitat de les 
obres exposades: grans mestres del període més brillant de la cultura 
espanyola, amb obres d’una bellesa excepcional. El segon atractiu és el mateix 
tema: consistent des del punt de vista científic i inèdit en el panorama artístic 
espanyol. El tercer, el seu caràcter multidisciplinari; la malenconia domina 
l’ambient intel·lectual i moral durant diverses dècades dels segles XVI i XVII, i 
aquesta transversalitat cultural es manifesta en les peces exposades, que 
procedeixen de les arts plàstiques, principalment, amb el suport de la medicina, 
la filosofia, l’astronomia i la música, la botànica, la literatura o els tractats 
morals. 
 
El grup d’erudits alemanys format per Panosfky, Saxl i Klibansy que, en un 
llibre ja llegendari, Saturno y la melancolía, van estudiar la història cultural 
d’aquest humor, van convidar els historiadors de l’art a «fer justícia amb 
l’Espanya de Cervantes», ja que en aquest país la malenconia va arribar a tenir 
una profunditat i una singularitat especials, i va ser la baula decisiva en 
l’extensió europea d’aquest trastorn. Omplir aquest buit, asseguraven, ajudaria 
a «escriure la història de la sensibilitat de l’home contemporani». 
 
I, efectivament, en aquell clima contradictori del Segle d’Or espanyol, en què la 
crisi i el desencant conviuen amb un torrent d’energia creativa, el jeroglífic 
malenconiós serveix d’amalgama simbòlica de les obsessions de tota la 
societat.  
 
Esquinçament nacional i esplendor artística s’entrellacen i brillen amb força en 
els filòsofs de Ribera, en la «nit fosca» dels místics, en la prosa al·lucinada de 
Quevedo, en les al·legories de la vanitas i en les ombres de les natures mortes, 
en les imatges grotesques i desballestades d’un món caòtic, en la 
commemoració desesperada de la mort. 



 
 

4

 
Temps de malenconia és, doncs, un exercici de recuperació d’aquesta baula 
oblidada, evanescent i mal coneguda del nostre segle auri (amb les seves 
obligades connexions europees). Transita per algunes de les seves derives 
temàtiques i iconogràfiques, en un enfocament polifònic, coral, en què obres 
d’excepcional bellesa i originalitat construeixen un breu i provisional «museu 
imaginari» de la malenconia hispana. 
 
 
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Introducció 
 
Els temes malenconiosos cristal·litzen en la cultura espanyola amb una 
expressió pròpia. Inspirada pel transfons espiritual i social nacional, la 
malenconia es dota de gestos i expressions de tristesa que la fan recognoscible 
en centenars de novel·les, drames i comèdies, tractats de moral, diàlegs 
filosòfics, poesia mística, música… En les arts visuals, com la pintura o 
l’escultura, no hi ha només una iconografia sinó moltes, a causa de la capacitat 
de l’art per recrear mons paral·lels com a resposta a un desengany del món 
real. I tampoc no hi ha només exemple d’artista malenconiós, sinó que el 
sentiment saturní és present en molts d’ells, des dels manieristes del segle XVI, 
com El Greco o Berruguete, fins a Pedro de Mena, Alonso Cano, Ribera, 
Sánchez Cotán o Pereda en el Barroc espanyol. 
 
L’exposició gira a l’entorn de diferents arguments que ajuden a entendre la 
malenconia des d’enfocaments molt diversos: històric, religiós, polític, científic i 
artístic. 
 
Doble tradició antiga de la malenconia: geni i malaltia 
Els metges antics, Hipòcrates i Galè, van aïllar quatre humors, responsables 
dels temperaments humans: bilis groga, sang, flema, bilis negra. Aquesta 
última és un líquid fosc, que segrega la melsa, si bé té una existència més 
fantasmal que provada. La malaltia causa símptomes orgànics —terbolesa de 
la sang, insomni, negror de la pell— i psíquics —accessos de tristesa i 
exaltació, deixadesa corporal, caràcter solitari i extravagant, pessimisme i 
tendència a la bogeria i al suïcidi. Obsessionat per la mort, el malenconiós viu 
deliris de grandesa i és altament neuròtic. La farmàcia del malenconiós és molt 
extensa: pedres betzoars, infusions d’el·lèbor, la música… Des d’antic, assoleix 
una força metafòrica: la malenconia és el temperament dels grans homes i la 
imaginació inspirada. Neix així un gran mite cultural de la tradició occidental. 
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Aquesta creença va tenir en el Renaixement un auge sense precedents. La 
vella malaltia s’envolta definitivament de l’aurèola del sublim i es converteix en 
el segell del geni. Albrecht Dürer va consagrar un model iconogràfic en la seva 
cèlebre al·legoria, Malenconia I, la imatge del saber que no se sap. La 
reproducció d’aquesta obra històrica estableix un vincle conceptual 
imprescindible en l’exposició, ja que és el referent principal de moltes de les 
obres reunides, com a emblema de la malenconia moderna i conscientment 
cultivada.  
 
Moralistes i metges espanyols del Renaixement s’ocupen de la malaltia i els 
seus símptomes: Alfonso de Santa Cruz, Andrés Velázquez, Huarte de San 
Juan… La culminació europea és l’enciclopèdia de la tristesa, Anatomy of 

Melancholy, de R. Burton, el 1624. En les correspondències amb els cossos 
celestes, el malenconiós està sotmès a l’influx de Saturn, «la Ment del Món», 
l’astre de la intel·ligència; el planeta de la desesperança, de la vida solitària i 
dels endevins. 
 
Saber i dubtar. La malenconia com a força creadora 
Des del Renaixement tardà i al llarg de tot el segle barroc, la malenconia és 
l’atribut del gran príncep, del poeta, de l’artista i del filòsof. Es considera que els 
malenconiosos, moguts per l’ambició de coneixement, l’actitud contemplativa i 
la curiositat de saber, estan dotats d’una capacitat de penetració superior a la 
dels altres homes. 
 
S’atribueixen als malenconiosos dots visionaris i una capacitat excepcional per 
a l’endevinació del futur, com passa amb profetes i sibil·les. Alonso de Freylas, 
metge jaenès, va escriure un breu opuscle, Si los melancólicos pueden saber lo 

que está por venir, que explica que el somni és el mitjà en què la malenconia 
es manifesta. Quevedo va coronar aquest tema en els seus Sueños.  
 
Però, al mateix temps, la lucidesa dels malenconiosos té un punt de 
desesperació, ja que no assoleixen mai l’absolut, i això els fa comprendre que 
hi ha un àmbit del saber que és inassolible. El malenconiós «sap que no sap». 
El desassossec que produeixen els coneixements incomplets, la incapacitat de 
dominar el que va més enllà del saber els obsessiona i els condemna a la 
paràlisi, al nihilisme, a la ironia: n’és el millor exemple el Quixot, amb una 
ambició lectora que el condueix a la bogeria.  
 
Tenir i no tenir. L’imperi del desengany 
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Però la malenconia espanyola també ve de fora. Aquest sentiment neix 
d’experiències reals i molt concretes: les quatre grans epidèmies que redueixen 
la població espanyola, les guerres de Portugal i Catalunya, l’abandonament 
dels conreus, la inflació i la carestia… La crisi general que pateix Europa és a 
Espanya més profunda, més llarga, més decisiva. Entre la utopia imperial de 
les empreses carolines i la decadència de l’lmperi amb els Àustries menors, se 
succeeixen una cadena de fracassos polítics, disgregacions territorials de la 
corona, derrotes militars i bancarrotes econòmiques. 
 
Aquests esdeveniments produeixen un ambient de desengany i de 
«malenconia social»: el món es una «avinguda de maldats», diu Suárez de 
Figueroa. Es difonen així una sèrie de tòpics associats a aquest fatalisme, que 
revelen el sentiment d’inestabilitat en un món on res no és ferm: el de la 
«bogeria del món», amb un gran desori moral i social; el del «món al revés». 
Per això Heràclit, el filòsof que plora la desgràcia del món, prolifera en la 
pintura. 
 
En aquest clima, es conforma una figura característica, la del príncep 
malenconiós o errant, freqüent en la ficció, en el teatre de Lope de Vega o de 
Tirso de Molina; però també en la realitat política, com expressa la figura 
taciturna de Felip ll, un dels grans malenconiosos de l’Europa manierista. A 
aquesta figura s’uneix la caiguda en desgràcia del favorit, sobretot al segle XVII, 
víctima de la inestabilitat de la fortuna, o la del desarrelat, molt present en la 
novel·la picaresca. 
 
La torre de Babel apareix en l’imaginari de l’humanisme modern com a 
expressió d’una realitat social (a Espanya es viu intensament la convivència de 
nacions i llengües). Però és, a més, un símbol de l’inacabament de les grans 
empreses, de l’ambició desmesurada i, amb això, del descoratjament 
malenconiós.  
 
La malenconia cristiana en l’escenari peninsular 
En època medieval, la malenconia va adoptar un altre nom, l’accídia, i es va 
convertir en un pecat capital. Va ser una obsessió dels monestirs occidentals, 
però també de la societat laica: és el dimoni del migdia, que s’apodera de 
l’esperit i produeix desànim i mandra. Aquesta malenconia prepara el terreny a 
les temptacions del diable. 
 
A l’Espanya de la Contrareforma, la vessant religiosa de la malenconia va 
assolir la temperatura emocional i estètica més alta. Els moviments místics hi 
són molt proclius: quan l’exacerbació de l’amor a Déu és tan aguda i ambiciosa, 
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aquest es torna inaccessible i la malenconia s’apodera de l’ànim del monjo. De 
fet, era comú en la iconografia dels temperaments representar el malenconiós 
com un frare solitari; i teòlegs i moralistes adverteixen contra els perills de la 
malenconia en el convent i de la practicitat envers la malenconia entre els 
predicadors. 
 
Aquesta «cristianització de la malenconia» es manifesta en temes diversos: la 
tristesa de Jesús durant la Passió (com «l’home que duu la càrrega del món») 
és representada com l’al·legoria executada per Dürer (el cap recolzat a la mà i 
un aire meditatiu), com també en tota la iconografia del Crist a la pedra freda.  
 
Les figures dels sants Jeroni, Magdalena i Bru exhibeixen el seu ascetisme en 
una posada en escena malenconiosa: mirada absorta en una contemplació 
sublim, quietisme, ambient de desert o de cel·la fosca. De fet, l’eremitisme es 
va estendre als erms hispans d’una manera especial: «La nación española es 
la más a propósito de las europeas para el retiro, soledad y clausura, por ser la 
parte del mundo donde el sol, totalmente desengañado, se retira, fenece y 
sepulta» (Fray Juan de Sacramento, Chronica de carmelitas descalzos, 
Lisboa). 
 
No-res 
La societat dels Segles d’Or, particularment al segle XVII, va ser 
extraordinàriament violenta i va viure amb intensa consciència el problema del 
temps i de la mort, dues grans obsessions malenconioses. 
 
Les al·legories de la transitorietat humana, com la flor, la bombolla de sabó o 
l’home de vidre, són també emblemes de la inconstància i la fugacitat. 
 
L’atenció als objectes despullats de tota companyia humana adquireixen a 
l’Europa barroca una importància insòlita, que es plasma en la invenció d’un 
gènere pictòric, la natura morta, de la qual el pintor expulsa tota presència 
humana i en què els objectes són tractats amb la indiferència d’un cadàver. 
 
Els cranis de Pereda permeten advertir com la malenconia barroca defuig l’obra 
comprensible i acabada, i tendeix a exalçar l’ambigüitat de la mirada, igual que 
en el trompe-l’oeil de Diego Bejarano. 
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Temps de malenconia  
Creació i desengany a l’Espanya del Segle d’Or 

 
Del 2 de juliol de 2015 al 12 d’octubre de 2015 
 
Museo Nacional de Escultura 
Palacio de Villena 
C. Cadenas de San Gregorio, 1 
47011 Valladolid 
http://museoescultura.mcu.esp 
983 250 375 
 
Horari 
Obert de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h; diumenges, d’11 
a 14 h; dilluns, tancat 
Entrada gratuïta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació del Museo Nacional de Escultura 
+34 983 250 375  / prensa.museoescultura@mecd.es   
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


