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La mostra que es presenta a CaixaForum Palma és fruit de la col·laboració 

entre l’Obra Social ”la Caixa”, el Ministeri de Cultura, el Museo Nacional de 

Escultura, la Generalitat Valenciana i el Museo de Bellas Artes Pío V de 

Valencia 

 

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 del primer projecte a Espanya sobre aquest tema, que ha estat 
objecte de nombroses exposicions i investigacions acadèmiques 
internacionals. La mostra que s'ha pogut veure prèviament a Valladolid i 
València, reuneix un conjunt excepcional de 71 obres d’art, llibres i 
objectes —procedents de més d’una vintena de prestadors—, 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 Murillo, 
Velázquez, Ribera, El Greco; escultures de Berruguete, Pedro de Mena, i 
també els primers tractats mèdics sobre la malenconia i objectes diversos 
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: CaixaForum Palma (del 3 de març al 5 

de juny de 2016). 

 
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #TempsdeMalenconia 
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Palma, 2 de març de 2016. La directora de CaixaForum Palma, Margarita 

Pérez-Villegas; i María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura, 

han presentat avui 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, 
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en les imatges grotesques i desballestades d’un món caòtic, en la 

commemoració desesperada de la mort. 

 

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. 

 

LA MALENCONIA, UNA FAULA CULTURAL  
La teoria de la malenconia neix a la Grècia antiga, quan les primeres 

indagacions mèdiques creuen descobrir en el cos humà un efluvi fosc, la bilis 

negra, que quan ataca l’organisme produeix trastorns físics i anímics: xiulet a 

l’orella esquerra, terbolesa de la sang, insomni, epilèpsia, deliris extravagants, 

abatiment i obsessió per la mort. 

 

No obstant això, els afligits d’aquest mal poden ser individus excepcionals: és 

Aristòtil el primer a defensar la teoria que tots els grans homes ―poetes, 
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filòsofs, prínceps o artistes― són malenconiosos, i que no ser-ho és signe de 

mediocritat. 

 

Encara que la bilis negra no té existència material, la malenconia sobreviu 

durant dos mil·lennis com una malaltia misteriosa i, després de travessar 

fronteres i segles, arriba al Renaixement. Aleshores, aquest «no-res que fa 

mal» viu la seva edat d’or i es revesteix de sentits nous i més ambiciosos: 

s’associa al planeta Saturn i, sobretot, s’aferma com a font de la creativitat i el 

geni. 

 
MALENCONIA I GENI CREATIU 
El malenconiós és un «malalt que pensa», que pensa fins al final. Per això, 

encara que la figura desanimada de Dürer deixa caure el cap sobre la mà 

esquerra, l’altra mà queda lliure i sosté un compàs, com si volgués avisar que, 

tard o d’hora, posarà en marxa el  seu poder inventiu. Si en l’antiguitat geni i 

malenconia havien anat agermanats, en el Renaixement aquesta aliança arriba 

al cim i l’art es converteix en el territori de les realitzacions ideals. 

 

Els malenconiosos s’envolten d’una aura de prestigi sublim. Són clarividents, 

fèrtils en imatges, estudiosos, s’abismen en visions. Però aquesta lucidesa 

imaginativa els fa copsar, alhora, els seus propis límits i patir davant de la 

impossibilitat de comprendre tot el que la seva ment albira. L’artista, el poeta, 

viurà d’ara endavant sotmès a aquesta «musa problemàtica»: dividit entre 

l’ansietat creadora i la por d’incomplir les seves fal·leres, entre l’eufòria i la 

impotència, entre el saber i el dubte. Formen, així, una comunitat d’estranys, 

d’homes difícils. 

 
SOTA EL SIGNE DEL DESENGANY 

  

Un gir fatídic canvia la vida espanyola des del 1575. La unitat cristiana es 

trenca, l’esplendor imperial s’enfonsa, la vigilància de les consciències esdevé 

aclaparadora. En el curs d’algunes dècades, un vendaval de desastres arruïna 

la nació: fallides financeres, pestes i fam que delmen la població, derrotes 

militars… 

 

En aquest clima, s’estén socialment una cosmovisió ombriva, l’amargor 

malenconiosa de veure com es desgoverna la realitat. El món sembla insegur, 

enganyós, inestable. El Consell Reial informa Felip III que «els espanyols viuen 

descontents, afligits i desconsolats». I quan, cap a 1640, Olivares es lamenta 
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de la insistent «commemoració desesperada de l’estat de les coses», la ruïna 

espanyola serà irrevocable. La paraula de contrasenya és «desengany». 

 

En aquest joc malenconiós, l’art s’enfila damunt la tribulació regnant i des d’allà 

aconsegueix un domini de comprensió de gran força i bellesa. Tots es lliuren a 

la incertesa de l’experiment. Un torrent de pintures, novel·les, comèdies, 

escultures i obres poètiques envaeix la vida cultural. L’art espanyol no havia 

estat mai tan apassionat, tan intens, tan inquietant. 

 
LA MALENCONIA EN L’ESCENARI CRISTIÀ 
El desterrament, el desarrelament, la vida com una peregrinació constant són 

connaturals a l’ideal cristià. Aquesta fuga mundi és la versió religiosa del 

solipsisme del malenconiós, que és, igualment, un extraterritorial que mira les 

coses de pas i no s’ancora mai. Per això era freqüent identificar el malenconiós 

com un monjo solitari. 

 

A Espanya, l’espiritualitat contrareformista va saber ocupar el terreny dels 

afectes, i la malenconia, suma de tantes emocions sense nom, arrelarà amb 

facilitat en els religiosos contemplatius alimentant tant la seva exaltació mística 

com els seus dubtes, quan comprenen que el Déu que anhelen és inaccessible 

i temen que les seves visions siguin una al·lucinació, causada per l’humor 

negre, la mortificació i el dejuni. Fins i tot Crist mateix, com a exemple suprem, 

serà representat en actitud saturnal, abatut pel pes de la seva passió pels 

homes. 

 

La nació es va poblar de malenconiosos ascetes i eremites, de «deixats» i 

quietistes, oblidats del seu cos i de tota vida terrena. Preocupaven confessors i 

poderosos, perquè tanta misantropia i radicalisme espiritual eren incontrolables 

i fregaven l’heterodòxia. L’extraordinària imaginació inventiva dels artistes va 

reconstruir aquest univers i va oferir una esplèndida galeria de saturnians 

religiosos. 

 
NO-RES 
El malenconiós no vol sinó tenebres, busca sepulcres, es passeja entre ruïnes, 

vaga en la nit. La seva necrofília s’atribueix al color del seu humor, la bilis 

negra, que fa que tots els objectes li semblin fúnebres i que la seva ànima fugi 

de la llum i estimi la foscor. 
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La seva inclinació funerària troba un clima idoni en l’Espanya barroca, on la 

mort adquireix una centralitat despòtica i fa amb l’art una aliança obsessiva. 

Afloren les al·lusions a la fugacitat de la vida, a la imatge saturnal del temps 

anihilador, al món en ruïnes, a les «llàgrimes de les coses», a la fàcies 

cadavèrica de la vida. 

 

El terme final de totes les coses aboca a un objecte, la calavera. Els artistes 

van comprendre aviat la bellesa metafísica que conté aquest cofre misteriós, 

«lloc pensant» avui deshabitat, on el seu amo va raonar, fantasiejar i decidir. La 

«interiorització» de la mort serà indissociable de la subjectivitat moderna. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'EXPOSICIÓ 

 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LA COMISSÀRIA 

 

Dijous 3 de març | 19 h 

María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura 

Preu per persona: 4 € 

 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES 

CICLE: EL LABERINT DE LA MALENCONIA 

Del 10 de març al 7 de abril, a les 18.30 h 

 

Dijous 10 de març | 18.30 h 

Sessió 1. Por de la por 

Projecció. El incidente (The Happening) 

M. Night Shyamalan, EE. UU. (2008), 91 min, VOSE 

 

Dijous17 de març | 18.30 h 

Sessió 2. La condemna del vampir 

Projecció. Solo los amantes sobreviven 

(Only Lovers Left Alive) 

Jim Jarmusch, Regne Unit (2013), 123 min, VOSE 

 

Dijous 7 d'abril  |  18.30 h 

Sessió 3. La consumació del fantasma 

Projecció. Melancolía (Melancholia) 

Lars von Trier, Dinamarca (2011), 136 min, VOSE 

 

Presentació de les dues primeres sessions a càrrec d'Ivan Pintor, 

professor de comunicació audiovisual, i Juan Bellido, psiquiatra. 

Preu per conferència i projecció: 4 € per persona 

 

 

CAFÈ-TERTÚLIA AMB LES ARTS 

 

Dimecres 16 de març i 27 d'abril, a les 11 h 

Preu per persona: 4 € 
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ACTIVITATS FAMILIARS 
 

Visita en família (+6) 
Dissabte 30 d'abril, a les 11.30 h 

Menors acompanyats per adults 

Visites comentades per a públic familiar: 2 € 

 

Espai educatiu (+5) 
Com et sents avui? 
Del 2 de març al 5 de juny 

Activitat autònoma familiar 

Preu inclòs a l'entrada a la exposició 

Nois i noies fins a 16 anys: entrada lliure 

 

 

 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES 
Del 7 de març al 3 de juny  

 
Visita dinamitzada per a grups escolars 

 

De dilluns a divendres, a les 9.30 i a les 11 h 

Nivells: des de 3º de primària fins l'ESO 

Durada: 1 h y mitja 

Preu per grup: 25 € (màxim, 30 persones) 

Més informació i inscripcions, al telèfon 971 17 85 27 

 

Visites comentades 
 

De dilluns a divendres, a les 12.30 h, i tardes, a convenir 

Nivells: CFGM, batxillerat i educació per a adults 

Durada: 1 h 

Preu per grup: 20 € (màxim, 25 persones) 

Més informació i inscripcions, al telèfon 971 17 85 27 
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VISITES COMENTADES A L'EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per a públic adult en general 
Del 5 de març al 4 de juny 

Preu per persona: 3 € 

Dimarts, en castellà, i dissabtes, en català, a les 18 h  

Més informació i inscripcions, al telèfon 971 17 85 12 

 
Visites comentades per a altres col·lectius interessats 
Preu per grup: 60 € 

Horari a convenir 

Grups d'un mínim de 10 persones i d'un màxim de 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Àrea de Comunicació de l'Obra Social "la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 179 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  
Maria Luisa Escarrer: 971 774 409 / 618 493 416 / mlescarrer@lacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
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       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #TempsdeMalenconia 


