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 Dossier de premsa 

 
Es tracta de la primera mostra de conjunt dels cartons i dibuixos que el pintor 
francès va executar per al Palau de Versalles, conservats des del segle XVII y 
restaurats per a aquesta ocasió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres segles i mig després de la seva execució, les grans decoracions del 
Palau de Versalles no han perdut el poder de fascinació. Dibuixar 

Versalles permet endinsar-nos al cor de la fabricació d’aquestes 
decoracions a partir dels esbossos i els dibuixos preparatoris que el 
pintor francès Charles Le Brun (1619-1690) va fer per a l’Escala dels 
Ambaixadors i la Galeria dels Miralls. Els cartons —dibuixos a escala 
1:1— mostren el virtuosisme de Le Brun com a dibuixant, el seu talent per 
a la construcció d’escenes i la força que hi imprimeix. Són estudis de 
personatges, figures al·legòriques, trofeus i animals que es van integrar 
en les composicions, concebudes com a grans trencaclosques simbòlics. 
De manera excepcional, el Museu del Louvre conserva una important 
col·lecció d’aquests cartons, i gràcies a la implicació de l’Obra Social ”la 
Caixa” en el projecte, s’ha pogut dur a terme una important campanya de 
restauració. La mostra a CaixaForum Barcelona està formada per 78 
obres, entre les quals destaquen 37 cartons, bona part dels quals es 
mostren al públic per primera vegada.  
 

 
Dibuixar Versalles. Charles Le Brun (1619-1690). Dates: Del 18 de novembre de 
2015 al 14 de febrer de 2016. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8). Organització: Exposició coorganitzada amb el Museu del Louvre. 
Comissariat: Bénédicte Gady, col·laboradora científica del Departament d’Arts 
Gràfiques del Museu del Louvre, amb la col·laboració de Valentine Dubard, cap del 
taller de restauració del Departament d’Arts Gràfiques 
 

     @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #LeBrunVersalles 
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Charles Le Brun, El restabliment de la navegació. Museu 
del Louvre ©RMN-Grand Palais – Photo C. Chavan 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2015. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Departament d’Arts 
Gràfiques del Museu del Louvre, Xavier Salmon, i la col·laboradora científica 
del Departament d’Arts Gràfiques del Museu del Louvre i comissària de 
l’exposició, Bénédicte Gady, han presentat avui Dibuixar Versalles. Charles Le 

Brun (1619-1690), una mostra excepcional que redescobreix el valor de la 
decoració del Palau de Versalles a partir dels dibuixos preparatoris que va 
executar Charles Le Brun.  
 
Dibuixar Versalles. Charles Le Brun (1619-1690) és fruit de l’acord estratègic 
entre el Museu del Louvre i l’Obra Social ”la Caixa” per a l’organització 
d’exposicions conjuntes que apropin o descobreixin al públic artistes, 
col·leccions i períodes de la història de l’art que no estan representats als 
museus espanyols. 
 
Aquest ambiciós acord s’emmarca en la línia d’actuació impulsada per l’Obra 
Social ”la Caixa” en els últims anys per establir aliances estratègiques amb 
grans institucions culturals del món, amb l’objectiu d’intensificar la seva acció 
cultural i fomentar sinergies entre diferents institucions de primer ordre 
internacional.  
 

La relació d’entesa històrica amb el 
museu francès s’ha intensificat amb la 
signatura de dos acords consecutius 
(2008-2012 i 2012-2016) per a 
l’organització conjunta de diferents 
projectes expositius als centres culturals 
de l’Obra Social ”la Caixa”, amb el préstec 
d’obres del Museu del Louvre i el 
comissariat a càrrec d’especialistes del 
museu parisenc. A més, el suport de 
”la Caixa” ha permès al Museu del Louvre 
dur a terme campanyes de restauració de 
nombroses obres en el marc dels 
projectes expositius. 
 

Gràcies a aquest acord, ja s’han pogut veure als diferents centres CaixaForum 
exposicions de primer nivell i tan diverses com Rutes d’Aràbia. Tresors 

arqueològics del regne de l’Aràbia Saudita; Prínceps etruscs. Entre Orient i 

Occident; Un altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre; Delacroix 

(1798-1863) o Abans del diluvi. Mesopotàmia (3500-2100 aC). 
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Charles Le Brun, El Rei governa per si mateix © Château 
de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Marc Manaï. 
Versailles, Musée national du château 

 

Aquesta tardor CaixaForum Barcelona es converteix en un petit Museu del 
Louvre amb la coincidència de dos projectes excepcionals: aquesta mostra 
sobre els cartons de Charles Le Brun i l’exposició arqueològica Animals i 

faraons. El regne animal a l’antic Egipte. Paral·lelament, a CaixaForum Madrid 
es pot gaudir fins al mes de febrer vinent de la mostra Dones de Roma. 

Seductores, maternals, excessives. 

 
Charles Le Brun, primer pintor de Lluís XIV durant dues dècades 

 
Nascut el 1619 de pare escultor i modest gravador de làpides funeràries, i 
d’una mare de família de cal·lígrafs, l’artista Charles Le Brun (1619-1690) ben 
aviat va ser descobert pel canceller Séguier, que li va atorgar la seva protecció i 

el va enviar a Itàlia. En tornar, Le Brun va 
multiplicar els treballs de decoració a 
París i a Vaux-le-Vicomte, abans de 
posar-se al servei en exclusiva de 
Lluís XIV. Gràcies al suport incondicional 
de Jean-Baptiste Colbert, Charles Le 
Brun va ser primer pintor del rei des del 
1664 fins al 1683. 
 
El 1682, Lluís XIV va traslladar a 
Versalles la cort de França. La ciutat es 
va convertir durant un segle en el centre 
polític i administratiu del regne. Al llarg 
dels vint anys anteriors, Versalles va 
viure en una obra permanent que va 

permetre remodelar el parc, multiplicar els edificis i adornar les estances amb 
grans cicles decoratius a la glòria del monarca.  
 
Le Brun va ser el responsable de planificar aquesta obra, a la qual va donar un 
tractament orquestral: hi van participar centenars d’artistes i artesans, els 
millors de cada disciplina. Le Brun va elaborar personalment algunes peces, 
entre les quals destaquen dues composicions impressionants: l’Escala dels 
Ambaixadors i la Galeria dels Miralls, un conjunt de pintures de l’època madura 
del pintor que són d’una bellesa commovedora.  
 
L’exposició proposa explorar la gènesi d’aquestes grans decoracions a través 
del testimoni únic que constitueixen els cartons decomissats per la Corona a la 
mort de Le Brun. Aquestes obres a la mateixa escala de les pintures, que van 
servir per traçar-ne els contorns, permeten veure el mètode de treball de 
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Charles Simonneau, Sostre de la Gran Escala de Versalles. © 
RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) 

 

l’artista i els seus assistents en plena feina, atès que la utilització de les eines 
és molt perceptible en els cartons. 
 

L’Escala dels Ambaixadors 

Els dibuixos de Le Brun ens brinden l’oportunitat de veure la decoració ja 
desapareguda de l’Escala dels Ambaixadors amb figures a escala natural i amb 
la gravetat i el dramatisme del dibuix fet amb llapis negre. 
 
Era el primer espai de representació del poder del rei a Versalles, l’escala que 
conduïa a les Grans Estances del Rei. Va ser concebuda cap al 1671, 
decorada entre 1674 i 1679, i va desaparèixer el 1752, sota el regnat de 
Lluís XV.  
 
Le Brun va treure un partit extraordinari 
d’un lloc estret que només rebia llum 
zenital. Va dilatar l’espai recorrent a la 
il·lusió òptica i va barrejar ficció i 
realitat per crear un ambient al·legòric 
que representava el retorn de Lluís XV 
després d’una de les seves victòries 
militars. Al voltant del rei va disposar 
les nacions dels quatre continents, els 
déus de l’antiguitat, victòries, amorets i 
arts: una representació monumental en honor i glòria del monarca absolut. Els 
cartons demostren que Le Brun va treballar fins a l’últim moment en l’Escala 
dels Ambaixadors fent-hi retocs i millorant-ne els dibuixos.   
 
La Galeria dels Miralls 

Gràcies a les pintures de la Galeria dels Miralls podem seguir el procés de 
treball de l’artista pas a pas, des dels primers apunts, en formats petits i amb la 
força del traç en moviment, fins als dibuixos finals, de la mateixa mida que les 
pintures. També podem contemplar les còpies en gravat del conjunt de l’obra, 
que es van fer amb la intenció de donar-la a conèixer més enllà de les fronteres 
de França per contribuir a la fama del monarca. 
 
En la pintura europea, la tradició manava que la figura del rei es veiés 
encarnada en una figura mitològica: Apol·lo, Hèrcules. Tanmateix, Le Brun 
presenta el rei al capdavant de les seves tropes, amb una cuirassa antiga i una 
perruca moderna, actuant amb els déus i les al·legories. El sostre de la galeria 
explica l’epopeia de Lluís XIV des de la decisió del rei de governar ell mateix el 
1661 fins al final de la Guerra d’Holanda. Un dels episodis més famosos 



 
 
 

6

Charles Le Brun, Una Victòria vestida, amb 
el braç dret aixecat. Museu del Louvre © 
RMN 

 

d’aquesta guerra, el Pas del Rin (1672), es mostra a través dels cartons tal com 
es trobaven a l’estudi de Le Brun. 
 
Els cartons, un material excepcional i en bona part inèdit 

 
L’exposició presenta aquestes dues famoses decoracions a partir d’un material 
original excepcional i poc conegut pel públic: els cartons preparatoris del pintor, 
els enormes dibuixos a escala 1:1 que van servir per traslladar els contorns 
dels models a les parets i a les voltes.  
 
Aquests cartons van ser d’ús comú entre els segles XVI y XIX, però pocs han 
arribat als nostres dies. Els de Le Brun en són l’excepció: el Museu del Louvre 
en conserva 350 en el fons de tres mil dibuixos requisats de l’estudi de l’artista 
quan va morir, el 1690, i que es van afegir a les col·leccions reials. 
 
Els cartons estan constituïts per diversos fulls de paper de gran format units, 
sobre els quals l’artista traça el seu dibuix amb llapis negre i guix blanc  
—excepcionalment amb afegits de sanguina— i serveixen per traslladar el 

model a la paret o a la tela. Durant aquesta, 
operació, els cartons sovint es tacaven i es feien 
malbé, a vegades fins i tot es trencaven, cosa que 
explica que se n’hagin conservat tan pocs tot i que 
sembla que eren d’ús molt comú. A més, durant 
molt de temps es van considerar obres utilitàries 
que, com a tals, no mereixien ser salvades. 
 
Dels 350 cartons existents, se n’han restaurat 75 
expressament per a aquesta mostra, que es 
repartiran entre les dues seus de la mostra. Atesa 
la fragilitat de les obres, no es poden exposar més 
de tres mesos, de manera que després de la seva 
exhibició en una de les dos seus tornaran als 
magatzems del Museu del Louvre, on hauran 

d’estar protegits de la llum durant un període mínim de tres anys. 
 
A CaixaForum Barcelona, l’exposició està formada per 78 obres. Dels 37 
cartons, alguns es mostren al públic per primera vegada aquí, en 
horitzontal, sense muntar, tal com es trobaven al mateix estudi de Le 
Brun.  
 
A més, s’hi inclouen una vintena d’esbossos i dibuixos preparatoris, com també 
una sèrie de gravats sobre les dues estances i l’oli El Rei governa per si mateix, 
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Charles Le Brun, Dos caballos © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Martine Beck-Coppola 

 

l’única obra que no procedeix del Museu del Louvre i que ha estat cedida 
expressament pel Musée National du Château de Versailles et de Trianon. 
 
La mostra està dividida en dos grans àmbits que corresponen a les dues 
decoracions, dividits per un tercer apartat en què es detalla la funció i les 
tècniques de transferència utilitzades. 
 
Com és habitual a les exposicions organitzades per l’Obra Social ”la Caixa”, el 
projecte inclou l’edició d’un catàleg que reuneix les principals aportacions 
científiques i articles sobre cadascun dels aspectes que tracta la mostra. A més 
s’ha confeccionat un programa complet d’activitats que inclou, a banda de les 
visites a l’exposició per a tot tipus de públic i col·lectius, un cicle de «cinema 
versallesc» coordinat pel periodista Àlex Gorina i un cicle de conferències a 
càrrec de Rafael Argullol, escriptor i catedràtic d’estètica a la UPF. 
 
La restauració: dels magatzems del Louvre a CaixaForum Barcelona 

 
Gràcies a la implicació de l’Obra Social ”la Caixa” en el projecte, els cartons 
presentats en aquesta exposició han estat objecte d’una minuciosa tasca de 
restauració duta a terme al taller del Departament d’Arts Gràfiques del Museu 
del Louvre. 
 
Ha calgut el treball de vint especialistes 
al llarg de dos anys per restaurar els 75 
cartons, que estaven en diferents 
situacions prèvies. Alguns cartons es 
conservaven enrotllats, en un estat 
similar al del moment del decomís al 
segle XVII, i no s’han mostrat mai al 
públic; d’altres es van enganxar sobre 
suports de tela al segle XIX per ser 
exposats al museu, i, finalment, alguns 
altres es van restaurar i encolar durant 
una tasca de restauració iniciada a la 
dècada del 1990.  
 
La restauració s’ha dut a terme seguint una directriu ben clara: el màxim 
respecte per les obres en el seu estat d’origen per garantir-ne la consolidació i 
alhora la possibilitat de ser exposades. Així, s’han deixat visibles i accessibles 
totes les marques de la utilització dels cartons, per evidenciar la lectura dels 
cartons com el que van ser en origen: una eina de treball. 
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Les actuacions més difícils corresponen als cartons encolats sobre tela al 
segle XIX, el procés de restauració dels quals s’allarga durant mesos. S’han 
hagut de desencolar de l’antiga tela, separar els diferents fulls que conformen 
l’obra per poder-los consolidar i després unir en una nova tela. 
 
La restauració ha estat, a més, font de descobriments. El treball en dos 
d’aquests cartons ha permès descobrir dibuixos al seu revers, circumstància no 
gaire comuna en aquella època. Va caldre replantejar l’acció inicial en aquestes 
obres i no es van tornar a encolar, ja que el dibuix del revers hauria 
desaparegut. Per aquest motiu, s’exposen mostrant-ne les dues cares. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
L’Escala dels Ambaixadors 

 
El primer espai de representació del poder monàrquic del Palau de Versalles, l’Escala 
dels Ambaixadors, conduïa a la Gran Cambra del Rei, la qual alhora donava pas a la 
Galeria dels Miralls. Va ser concebuda a partir del 1671, decorada entre 1674 i 1679 i 
destruïda el 1752, per bé que no per això va desaparèixer de l’imaginari col·lectiu. Ho 
demostra encara avui la còpia feta per a Lluís II de Baviera al Palau de 
Herrenchiemsee al final del segle XIX.  
 
L’espai era poc agraït perquè era força estret i només tenia il·luminació zenital. El 
decorat que hi va pintar Charles Le Brun amagava aquests defectes dilatant l’espai i 
barrejant hàbilment ficció i realitat. El conjunt semblava una festa per celebrar el retorn 
de Lluís XIV després de les seves victòries militars.  
 
Gràcies a les ampliacions dels gravats antics, podem comprendre l’enginyosa 
disposició de Le Brun i distingir els elements per als quals es van preparar els cartons 
exposats. Per sobre del primer nivell mineral, totalment de marbre policrom, en què 
destaca el bust del rei en marbre blanc, les falses loggia acullen representants de les 
diferents nacions dels quatre continents, que assisteixen al triomf i admiren la volta.  
 
De manera excepcional, hi ha dos cartons que situen els ambaixadors d’Àsia. Al 
sostre, el registre canvia: cada figura és una al·legoria, l’encarnació d’una idea. Els 
cartons exposats recomponen una peça de les arrencades de la volta en què Minerva i 
Hèrcules, i Polímnia i Clio, muses de l’Eloqüència i de la Història, envolten el carro 
reial flanquejats per les al·legories d’Amèrica i d’Europa. A les cantonades, victòries i 
amorets volen per sobre d’esclaus sense cadenes. Finalment, al voltant de la vidriera 
zenital, els falsos baixos relleus d’estil antic recorden les grans gestes del rei. La seva 
glòria és celebrada per la Història, que escriu els esdeveniments del seu regnat, o per 
la Fama, que els difon. 
 
Les peces d’aquest trencaclosques monumental corresponen a vegades a plafons 
sencers, quan ho permeten les seves dimensions, i d’altres a figures o motius que es 
traslladen un per un a la volta en una composició lliure de compartiments. En aquesta 
fase avançada de la concepció del decorat, podem observar com vacil·la encara Le 
Brun en l’orientació d’una figura, com corregeix la posició d’un cap o, fins i tot, com 
canvia l’atribut que dóna sentit a una al·legoria. 
 
La Galeria dels Miralls 

 
El 1678, Lluís XIV encarrega al seu arquitecte Jules Hardouin-Mansart una galeria al 
centre de la façana que dóna al jardí al Palau de Versalles. Les Grans Estances del 
Rei i la Reina, que estaven dedicades als planetes i tenien la decoració en procés, 
queden truncades, i la seva coherència temàtica, trencada. Entre aquestes cambres, 
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se succeeixen des d’aleshores el Saló de la Guerra, la Gran Galeria —que a partir del 
segle XIX s’anomenarà la Galeria dels Miralls— i el Saló de la Pau. 
 
Per ordre de Lluís XIV, Charles Le Brun abandona la tradició europea de glorificar el 
monarca a través d’una figura mitològica com Apol·lo o Hèrcules per representar la 
història de les conquestes del rei per mitjà de la invenció d’una fórmula sense 
precedents: el sobirà, amb una cuirassa a la manera antiga i una perruca a la 
moderna, actua d’acord amb els déus i les al·legories. El decorat final il·lustra l’epopeia 
del regnat de Lluís XIV des del 1661, quan pren la decisió de governar ell mateix, 
representada al centre de la galeria, fins al final de la Guerra d’Holanda el 1678, 
passant per sis episodis mitificats en sis grans compartiments. 
 
Per a l’escena principal d’El Rei governa per si mateix, l’exposició presenta totes les 
etapes del projecte, des de la seva concepció fins a la seva difusió. Així, Le Brun posa 
en paper les seves primeres idees de composició i en presenta una a Lluís XIV i a 
Jean-Baptiste Colbert. Després de les correccions, en pinta un petit model sobre tela. 
A cada estudi de conjunt corresponen dibuixos de figures, nues i vestides. El 
segueixen els cartons destinats a traslladar cada figura per separat a la tela que s’ha 
d’enganxar al sostre. Finalment, se’n dibuixen còpies molt precises per guiar els 
gravadors, encarregats de perpetuar i difondre la glòria del rei més enllà de les 
fronteres, empresa editorial que no culminarà fins al segle XVIII. 
 
El pas del Rin el 1672, representat en el primer compartiment del costat nord de la 
galeria, constitueix un dels episodis més famosos de la Guerra d’Holanda. Els cartons 
que el preparen s’exposen aquí per primer cop: han estat desenrotllats per a 
l’exposició i mínimament restaurats per conservar l’aspecte que tenien a l’estudi de Le 
Brun. Per aquesta raó no s’han enganxat sobre tela i es presenten en una vitrina 
horitzontal. Formen un autèntic trencaclosques. Sorprèn que el sobirà hi estigui 
representat nu per garantir l’exactitud de les proporcions i de la posició, cosa que és 
freqüent en els estudis de petit format, però estrany en la fase del cartó. 
 
Finalment, hi ha quatre cartons que componen escenes completes, com El 

restabliment de la navegació o L’alleujament del poble durant la fam. Constitueixen la 
preparació per als compartiments secundaris, els medallons ovals i octògons que 
il·lustren la política interior del rei i els seus èxits diplomàtics i militars durant la Guerra 
de Devolució. 
 
Què és un cartó? 

 
El terme cartó s’utilitza per designar un model a escala natural d’execució, o escala 
1:1, fet per poder-lo reproduir sobre un altre suport o amb una altra tècnica. Els cartons 
també es poden fer servir com a preparació tant de tapissos com de vitralls, quadres, 
pintures murals… En general, és un recurs que està justificat per les grans dimensions 
de l’obra final.  
 
En el cas de la decoració de l’Escala dels Ambaixadors i de la Galeria dels Miralls, els 
cartons tenen com a suport uns quants fulls de paper de gran format units, en què 
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l’artista traça el dibuix amb llapis negre i guix blanc, i excepcionalment amb afegits de 
sanguina.  
 
Abans d’utilitzar-los per transferir els contorns, a vegades els cartons es col·locaven a 
la paret per comprovar in situ l’exactitud de les proporcions i del clarobscur. Això 
explica la presència d’ombres i llums i també de nombrosos penediments que, en 
aquesta última fase de la preparació gràfica, fan que es desplaci un cap, un braç, una 
cama… 
 
Després, els cartons s’utilitzaven per poder traslladar el model a l’enlluït de la paret o a 
una tela que havia de ser encolada, mitjançant dues tècniques: la incisió i el picat. En 
el moment de fer aquestes operacions, sovint es tacaven o es feien malbé, de vegades 
fins i tot s’estripaven. Per aquest motiu se n’han conservat molt pocs. 
 
Quin tipus de paper s’escollia? 

 
A l’època de Charles Le Brun, els papers eren molt diferents dels que tenim avui. Es 
fabricaven a mà, submergint una forma (és a dir, un motlle de fusta amb fils metàl·lics 
tibants) en una tina per obtenir la pasta de paper, feta a base de draps vells, de 
manera que eren de dimensions limitades. Els papers que va fer servir el primer pintor 
del rei tenen una mida excepcional. Malgrat això, sovint s’havien d’unir per obtenir la 
mida adequada.  
 
Quan els fulls estan sencers i es miren a contrallum, s’hi percep no solament la trama 
del tamís, sinó també una contramarca i una filigrana. La primera recull el nom de la 
família dels paperers que els han fabricat; els Lebloys, el molí dels quals estava situat 
en una zona central de França, al Llemosí. Pel que fa a la filigrana, se’n poden 
identificar quatre motius diferents, tots de dimensions molt poc habituals: una àliga 
bicèfala, un dofí coronat, una gran flor de lis en un escut i un gran sol amb la sigla IHS.  
 
Tot i que eren cars, aquests papers s’utilitzaven per les dues cares ben poques 
vegades perquè l’ús com a cartons els feia molt fràgils. Això fa encara més important 
la descoberta d’un revers dibuixat, un estudi per a Una Victòria del Saló de la Guerra 
de Versalles, durant la restauració del cartó de La Magnificència del Saló de la Pau. 
 
Com s’utilitzaven els cartons? 

 
I. Contorns calcats 
 
Els cartons duen les marques de dues tècniques de transferència diferents. El 
primer mètode és el de la incisió. Després de dibuixar el cartó, el pintor el 
subjecta a la paret o a la tela que ha de pintar i després en repassa els 
contorns amb una punta de metall, ivori o fusta, de vegades fins i tot amb el 
mànec d’un pinzell. El procediment permet traslladar al nou suport un traç 
equivalent al contorn per on passa la punta si abans s’ha fregat el revers del 
cartó amb pols de carbó, llapis negre o sanguina. Si no, com en el cas dels 
cartons de Le Brun, el pas de la punta pels contorns té, com a simple efecte, 
deixar un solc equivalent a la paret o a la tela preparada. El contorn calcat 
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sobre el nou suport constitueix la primera indicació per a l’execució de la 
pintura. 
 
Els rastres de la punta en el cartó solen ser perceptibles a simple vista, però es 
distingeixen a la perfecció amb llum rasant. En són dos bells exemples els 
cascos i el gerro aquí exposats. 
 
Aquest és el mètode més utilitzat per Le Brun per als grans decorats murals. Hi 
recorre quan el cartó només s’ha d’utilitzar una vegada. 

 
II. Contorns perforats i plantilles 
 
La segona tècnica de transferència és el picat. Consisteix, en primer lloc, a 
foradar els contorns dels motius del cartó amb una agulla o una punta, de 
vegades després d’haver col·locat darrere del model un altre full anomenat 
plantilla, perquè també quedi perforat. Després, a través dels forats del cartó 
picat o de la plantilla, es fa passar pols de carbó, que deixa una successió de 
puntets sobre el suport final. En unir aquests punts, es reconstrueixen els 
contorns com a guia per al pintor. El carbó embrutava el model, de manera que 
el recurs de la plantilla permetia preservar el cartó original. Molt poques 
d’aquestes plantilles han sobreviscut. No se sap que se n’hagués utilitzat mai 
cap en els grans decorats de Le Brun; malgrat això, al Louvre se’n conserven 
algunes que es van utilitzar per a les pintures sobre seda d’El pas del Rin, com 
els Genets al davant d’una ciutat que aquí presentem. 

 
Le Brun recorre al picat de manera sistemàtica per a les pintures sobre seda, 
com s’aprecia en l’imponent cartutx en exposició, però només fa servir aquesta 
tècnica en els grans decorats quan els cartons s’han de fer servir diverses 
vegades. Particularment eloqüent és el cartó preparatori d’un gerro amb flors i 
fulles pintat en la vertical de l’herma del mes de setembre a l’Escala dels 
Ambaixadors. El contorn del gerro està perforat, de la qual cosa es pot deduir 
que va servir per a diversos mesos de l’any. En canvi, les flors i les fulles estan 
repassades amb una punta perquè segurament només es van utilitzar una 
vegada, ja que el motiu va evolucionant amb les estacions. 

 
Com es pot guanyar temps i simetria? 

 
Le Brun es preocupa per l’eficàcia tant en la preparació dels cartons com en el seu ús. 
Per guanyar temps, a vegades decideix desdoblar en mirall els seus models mitjançant 
un procediment anomenat contraprova. Per exemple, sota el dibuix del casc en forma 
de cap de lleó, hi identifiquem un primer traç, que no és sinó la transferència per 
pressió del dibuix d’un altre cartó. En el cas del gerro amb nanses de drac, només s’ha 
dibuixat la meitat del motiu i després s’ha desdoblat per mitjà de la tècnica de 
contraprova. 
 
La tria del mètode de transferència busca el mateix objectiu. Per als cartons dels grans 
decorats, Le Brun utilitza la incisió en els contorns dels cartons que es fan servir un sol 



 
 
 

13

cop, i la perforació, en els cartons que es transfereixen diverses vegades. Repassar 
els contorns amb una punta és una operació molt ràpida, però quan es passa l’eina per 
segona vegada es pot estripar el cartó, que ja està debilitat. Punxar-los demana més 
temps, però permet un nombre més alt de transferències successives. En el cas 
d’aquests grans decorats, el fet que la transferència es faci sobre l’enlluït o sobre una 
tela que després s’enganxa no afecta gens la tria del mètode. 
 
El cartó per a un dels cartutxos de la pintura sobre seda d’El pas del Rin és l’exemple 
perfecte de la manera de guanyar temps i simetria simultàniament: només es va 
dibuixar la meitat del motiu. Després es va plegar el full per la meitat i se’n van perforar 
els contorns, cosa que va permetre perforar tots dos costats alhora i obtenir un cartutx 
complet, perfectament simètric.  
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
DIBUIXAR VERSALLES. CHARLES LE BRUN (1619-1690) 

Conferència a càrrec de la comissària 

Bénédicte Gady, col·laboradora científica del Departament d’Arts Gràfiques del 
Museu del Louvre 
Dimecres 18 de novembre | 19 h. Preu de la conferència: 4 € 

 
ART I PODER 

Cicle de conferències 

Conferències a càrrec de Rafael Argullol, escriptor i catedràtic d’estètica a la 
Universitat Pompeu Fabra 

Preu per conferència: 4 € 
 

• El poder del mite 

Dimarts 19 de gener | 19 h 
 

• El poder de la religió 

Dimarts 26 de gener | 19 h 

• El poder de la política 

Dijous 4 de febrer | 19 h 
 

• El poder de la bellesa 

Dimarts 9 de febrer | 19 h 
 

TEMPORADA MUSICAL 

Concerts 

Preu per persona: 12 € 
 

• Mathilde Vialle (viola de gamba) i Diego Salamanca (tiorba) 

Obres de Marais, Visée i De Machy 

Diumenge 22 de novembre | 19 h 
 

• Le Jardin Secret (soprano, viola de gamba, tiorba / guitarra barroca i 
clavicèmbal) 
Obres de Michi, Lully, Charpentier, Rossi i Froberger, entre d’altres 

Diumenge 29 de novembre | 19 h 
 

• Catalina Vicens (clavicèmbal) 

Obres de Lully i Couperin 

Diumenge 13 de desembre | 19 h 
 

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN 

Cafè tertúlia 

A partir del 24 de novembre, els dimarts a les 16.30 h 
Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 25. Cal inscriure-s’hi prèviament, a 
través del telèfon 931 847 142. Preu per persona: 4 € 
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CINEMA VERSALLESC 

Cicle de cinema 

Preu per persona: 4 € 

 
• Le Roi danse (La pasión del rey) 

Gérard Corbiau, França-Alemanya-Bèlgica (2000), 115 min, VOSE 

Dimarts 24 de novembre | 19 h 
 

• Vatel 

Roland Joffé, França-Regne Unit-Bèlgica (2000), 103 min, VOSE 
Jueves 3 de desembre | 19 h 
 

• Marie Antoinette 

Sofia Coppola, EUA-França-Japó (2006), 123 min, VOSE 
Dimarts 15 de desembre | 19 h 

 
• Les Adieux à la reine (Adiós a la reina) 

Benoît Jacquot, França (2012), 100 min, VOSE 

Dimarts 22 de desembre | 19 h 
 
 

   ART EN FAMÍLIA 

 

Visites en família +7: Dibuixar Versalles 

Diumenges, del 22 de novembre al 14 de febrer | 12 h 
Preu per persona: 2 € 

 
Espai educatiu +5: Al·legories, la visió màgica d’un regne 

A l’exposició, hi trobareu un espai dedicat a les famílies on us proposem activitats al 

voltant de diverses idees extretes de la mostra. 
 
VISITES A L’EXPOSICIÓ 

 

Visites comentades per al públic general 

Tots els dimecres, a les 17 h, i dissabtes, a les 18 h 
Preu per persona: 3 € 

 
Visites concertades per a grups 

Grups d’un màxim de 25 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del telèfon 

931 847 142. Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. Preu per 
grup: 60 € 
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Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals 

Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del telèfon 
931 847 142 
 

Visites en llengua de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral 

Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del correu 
electrònic caixaforumbarcelona@magmacultura.com 

 
 

Visites dinamitzades per a grups escolars 

Visites adaptades als diversos nivells escolares. 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del telèfon 931 847 142 o el correu electrònic 
caixaforumbarcelona@magmacultura.com. De dilluns a divendres, horari a convenir. 

Preu per grup: 25 € 
 
Visites comentades per a grups escolars 

Visites adaptades als diversos nivells escolares. 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del telèfon 931 847 142 o el correu electrònic 
caixaforumbarcelona@magmacultura.com. De dilluns a divendres, horari a convenir. 

Preu per grup: 20 € 
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Del 18 de novembre de 2015 al 14 de febrer de 2016 
 

 
 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
Tel. 934 768 600 

 

Horari 

Obert cada dia 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 
 

 

 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 

4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 

anys 
 
Venta d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 
 

 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT 
 


