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Es tracta d’una oportunitat única per gaudir d’aquesta exquisida selecció de 
pintures, per primera vegada a Espanya i en exclusiva a CaixaForum 
Saragossa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nàpols a Venècia, passant per Roma, Gènova o Bolonya. L’Obra Social 
”la Caixa” presenta un viatge per la Itàlia del Segle de les Llums, un temps 
de grans canvis per a la societat i per a les arts a cavall del final del 
barroc i el neoclassicisme. En aquest context de plena transformació del 
pensament i el gust, Itàlia va continuar exercint una gran fascinació en 
altres artistes europeus. Actualment, els Staatliche Museen zu Berlin 
(Museus Nacionals de Berlín) acullen un conjunt molt representatiu 
d’obres d’art d’aquest període fonamental de la història artística d’Itàlia. 
Una selecció de 45 obres mestres d’artistes com Francesco Guardi, 
Canaletto, Giuseppe Maria Crespi i Giovanni Battista Tiepolo arriba ara a 
CaixaForum Saragossa gràcies a Settecento, exposició organitzada per 
l’entitat en col·laboració amb la pinacoteca alemanya i que ofereix una 
imatge completa d’una època i la trajectòria dels seus principals creadors. 
Es tracta de la primera vegada que aquestes col·leccions d’art italià dels 
Museus Nacionals de Berlín es poden contemplar al nostre país, i es 
podran veure únicament a CaixaForum Saragossa.  
 

  
Settecento. Obres mestres de la pintura italiana dels Staatliche Museen zu 

Berlin. Dates: Del 3 de juny al 13 de novembre de 2016. Lloc: CaixaForum Saragossa 
(av. d’Anselmo Clavé, 4). Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social 
”la Caixa”, en col·laboració amb la Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin. 
Comissariat: Ángel Aterido, doctor en història de l’art i professor de la Universitat 
Complutense de Madrid.  
  

 @FundlaCaixa_CAT @CaixaForum_CAT #Settecento 
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Giuseppe Chiari, Adoració dels Reis Mags, c. 
1715. © Jörg P. Anders, Property of Kaiser-
Friedrich-Museums-Verein 

 

Saragossa, 2 de juny de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de la Gemäldegalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin, Bernd Wolfgang Lindemann, i el professor de la Universitat 
Complutense de Madrid i comissari de l’exposició, Ángel Aterido, han presentat 
aquest matí a CaixaForum Saragossa Settecento. Obres mestres de la pintura 

italiana dels Staatliche Museen zu Berlin. 
 
Es tracta d’una exposició inèdita i única, que només es podrà veure a 
CaixaForum Saragossa, i que permetrà al públic de la ciutat descobrir algunes 
de les obres mestres realitzades pels pintors italians més destacats del segle 
XVIII. 
 
La mostra ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’Obra Social 
”la Caixa” i els Staatliche Museen zu Berlin (Museus Nacionals de Berlín), que 
s’inscriu en una sèrie d’acords amb grans institucions culturals per promoure 
projectes expositius conjunts de nivell internacional als seus centres 
CaixaForum. 
 

Els Staatliche Museen zu Berlin són una de les 
institucions culturals més importants d’Europa. 
Entre les seves múltiples col·leccions es troba 
una rica pinacoteca ―Gemäldegalerie― que 
acull obres de mestres europeus del segle XIII 
al XVIII.  
 
El seu origen es remunta a les col·leccions 
reials prussianes durant els segles del barroc, 
a les quals es van anar afegint nous fons 
després d’obrir-se com a galeria pública el 
1830. Els monarques prussians del segle XVIII 
van sentir una predilecció especial per la 
pintura francesa i italiana, per la qual cosa 
aquesta sempre va tenir una presència 

important a les seves col·leccions, a partir de 
l’adquisició d’obres de mestres d’altres temps i 
encàrrecs a artistes contemporanis. Els criteris 

dels responsables de la galeria es van encaminar, a partir del segle XIX, a 
completar el nucli fundacional seguint un sentit històric. D’aquesta manera es 
va aconseguir augmentar, de forma considerable, tant el nombre com la qualitat 
de les obres de la col·lecció. 
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Giuseppe Maria Crespi, Mare amb el seu 
fill, 1700-1708. © Christoph Schmidt 

 

El resultat d’aquesta tasca de segles és un 
conjunt brillant que ens ofereix una àmplia visió 
del Settecento. Per poder-lo exhibir a 
CaixaForum Saragossa, s’ha dut a terme una 
selecció de 45 obres procedents dels fons 
berlinesos, gràcies als quals es pot admirar 
l’evolució i la varietat de la pintura italiana del 
segle XVIII. 
 
En el marc d’aquesta col·laboració amb el 
centre d’art alemany, l’Obra Social ”la Caixa” 
també participa en un projecte sobre el Segle 
d’Or espanyol que es podrà veure a partir del 
mes de juliol a la Gemäldegalerie de Berlín. 
 
Settecento. Obres mestres de la pintura italiana 

dels Staatliche Museen zu Berlin aplega alguns 
dels noms essencials de la història de l’art a Itàlia al segle XVIII, com ara 
Canaletto, Francesco Guardi, Giovanni Paolo Panini, Giuseppe Maria Crespi, 
Sebastiano Ricci i Giovanni Battista Tiepolo.  
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
L’exposició es distribueix en quatre àmbits temàtics que permeten contemplar 
la diversitat i la vitalitat de la pintura de l’època, centrada en les vistes urbanes 
(vedute), la representació de l’home, la forma de narrar la història i la imatge 
religiosa.  
 
Visions d’Itàlia: vedute, ruïnes i paisatges 
 
Al segle XVIII Itàlia estava fragmentada, de manera que a finals d’aquest 
període hi havia encara 18 estats independents, alguns dels quals eren molt 
petits. Les capitals d’aquestes regions es mostraven orgulloses de la seva 
història i identitat cultural, que es plasmava en l’aspecte únic i personal de la 
seva fisonomia urbana. 
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Com a manifestació d’aquesta autocomplaença, van proliferar les vistes 
urbanes. Conegudes com a vedute, van tenir una gran demanda entre els 
viatgers i els aficionats a les arts admiradors d’Itàlia. De fet, moltes d’aquestes 

capitals eren escala obligada del 
Grand Tour, un viatge cultural de 
moda entre les elits europees 
d’aquella època. Encara que la 
pintura de vistes urbanes es va 
generalitzar a tota la península 
Italiana, va ser a Venècia on es va 
desenvolupar l’escola 
d’especialistes més famosa, que va 
arribar a tenir un gran ressò 
internacional. 
 

Un altre dels objectius del Grand Tour va ser aprofundir en el coneixement de 
l’antiguitat clàssica. En plena revaloració de l’art de Grècia i Roma, els vestigis 
que omplien les col·leccions i els carrers italians es van incorporar a vedute 
imaginàries. En paral·lel, la mateixa arquitectura i el paisatge es van convertir 
en matèria per al caprici dels pintors i els seus mecenes. Entre reals i 
pintoresques, aquestes creatives visions de la naturalesa i les ciutats van 
passar a ser objectes artístics de primer rang. 
 
Intimitat, festa i fantasia: l’home del segle XVIII 
 
L’ascens dels burgesos dins l’escala social va conduir a la seva incorporació en 
el mercat artístic. El pes dels seus encàrrecs va reajustar l’estructura d’alguns 
gèneres, començant pel retrat. Encara que l’aparatositat barroca sempre va ser 
present als retrats de l’alta noblesa, progressivament es van anar implantant 
fórmules més senzilles i directes. La proximitat entre l’artista i el retratat es va 
estendre també a nous temes que convertien la vida privada en un afer 
interessant.  
 
La representació d’allò quotidià va experimentar un impuls entre els artistes de 
l’època, bé per reflectir el dia a dia de la gent humil, bé per mostrar el joc social 
i amorós que tenia lloc a les estances de palau. Són les escenes de galanteig, 
el teatre de les passions relatat amb un realisme endolcit que s’associa a 
l’estètica del rococó. Les connexions amb França i les seves corts afins es van 
convertir en una via d’entrada d’aquesta nova sensibilitat. 
 

Francesco Guardi, La Piazzetta di San Marco a Venècia, c. 1760. 
© Jörg P. Anders  
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Així mateix, la sofisticació dels estaments privilegiats i el mateix caprici dels 
artistes van afavorir exercicis de pura fantasia: des d’evocacions pictòriques de 
gust oriental fins a esplèndids muntatges de caràcter festiu que s’escenificaven 
en fastuosos decorats als carrers i s’immortalitzaven també als llenços. 
 
Històries i emocions: formes de narrar 
 
El reconeixement d’un pintor depenia principalment de la seva capacitat per 
narrar grans històries. No n’hi havia prou amb temes anecdòtics. Aquesta havia 
estat la norma del cànon artístic barroc, i les noves generacions, que aspiraven 
a rivalitzar amb la fama dels seus antecessors, es van enfrontar a aquest repte 
amb vells o nous recursos. Alguns artistes van optar per prolongar les 
tradicions locals; altres van formular alternatives més personals. 
 
Tots els temes, ja fossin bíblics, mitològics o literaris, tenien elements en comú. 
En la major part, es basaven en textos que per ells mateixos gaudien d’una 
gran autoritat, ja que es tractava d’obres consagrades d’autors clàssics o 
contemporanis. Consegüentment, la qualitat expressiva de la pintura els havia 
de fer justícia i havia de ser capaç de transmetre les emocions sentides pels 
seus protagonistes. 
 
A més de la pintura de cavallet, les monumentals decoracions murals van ser 
les empreses artístiques més cobejades. Els temples i els palaus de tot Europa 
es van vestir amb pintures al fresc, obres d’artistes italians o d’altres que 
emulaven el seu estil. 
 
La imatge religiosa 
 
Les pintures de tema religiós sobrepassaven 
l’estricte valor narratiu. Les imatges de culte 
presenten una ambivalència, pel fet, en part, de 
ser realitzades per contemplar-les d’una manera 
diferent. Encara que moltes pintures religioses 
penjaven a les galeries dels col·leccionistes, 
altres quedaven exposades en espais sagrats. 
Per això els pintors van donar una gran 
importància a aquest tipus d’encàrrecs a Itàlia, 
centre del món catòlic. 
  

Giovanni Battista Pittoni, La Mare de Déu, 1730-
1735. © Volker-H. Schneider 
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Els altars de les esglésies eren, ja des del Renaixement, un camp per a la 
competència entre artistes, que pugnaven per demostrar les seves habilitats 
tècniques i les seves capacitats expressives. Als Staatliche Museen zu Berlin es 
conserva un grup representatiu dels diferents tipus de pintures que 
s’encarregaven en aquella època: quadres d’altar, projectes per a frescos i 
altres obres menors destinades a la pregària privada. 
 
A més, de la mateixa manera que en altres seccions de l’exposició, s’observen 
diferències d’estil segons el lloc d’origen de l’artista: l’equilibri compositiu de les 
obres romanes del començament de segle contrasta amb el dinamisme venecià 
de mitjan centúria. 
 
 

ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 

 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL COMISSARI 

Divendres 3 de juny | 19 h 
 

Ángel Aterido, doctor en història de l’art i professor de la Universitat 

Complutense de Madrid 
Preu: 4 €. Capacitat limitada. 

 

ACTIVITATS PER AL PÚBLIC GENERAL 

 
Visites comentades 

Dimecres, a les 18 h; dissabtes, a les 19 h, i diumenges, a les 12 h 

Durada: 1 hora. Preu per persona: 3 €. Capacitat limitada. 
 
Visites per a grups 

Horari a convenir. Reserves: 976 76 82 01. Preu per grup: 60 €. 
 
 

 
ACTIVITATS PER A GENT GRAN (+ DE 60 ANYS) 

Cafè tertúlia amb les arts 

 

Per a grups 

Dia i hora a convenir. Preu per grup: 60 €. Reserves: 976 76 82 01. 
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Individualment 

Dimecres, a les 16.30 h. Preu per persona: 4 €. 

 
 
 

ACTIVITATS FAMILIARS 

 
Visites en família 

Dissabtes, a les 12 h. Preu per persona: 2 €. Capacitat limitada. 

 

Espai educatiu +5 

Un espai dedicat a les famílies, amb activitats al voltant de l’exposició. 

Accés lliure amb l’entrada a l’exposició. 
 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

 

Visites comentades i dinamitzades per a grups escolars 

Durada i preu de les visites comentades: 55 min; 20 € per grup. 
Durada i preu de les visites dinamitzades: 1 h i 30 min; 25 € per grup. 

Grups: 30 alumnes com a màxim. Inscripció telefònica, al 976 76 82 01. 
 

Visita taller a l’exposició per a campaments d’estiu 

De 4 a 18 anys. Tot l’estiu, horari a convenir. Preu per grup: 18 € (màxim, 30 
infants per grup). Reserves: 976 76 82 01. 
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