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El somieig de Marià Fortuny  
a l'Alhambra 

 

 

• Organitzada pel Patronato de la Alhambra y Generalife, l'Obra So-
cial "la Caixa" i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), l'ex-
posició reuneix més de 200 obres realitzades per l'artista durant la 
seva estada a Granada, que per primera vegada tornen a la fortale-
sa nazarí des de 1872 
 

 
Granada, 23 de novembre de 2016. Marià Fortuny (1838-1874) 'torna' a l'Al-
hambra amb Temps de somieig. Andalusia en l'imaginari de Fortuny. Una ex-
posició amb la qual el Patronato de la Alhambra y Generalife, l'Obra Social "la 
Caixa" i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) commemoren els més 
de 140 anys del viatge del pintor de Reus a Granada, on es va establir prop de 
dos anys, entre 1870 i 1872, i reconstrueixen la fascinació que l'artista va sentir 
pel món oriental després de la seva estada a la fortalesa nazarí. 
 
La inauguració de l'exposició ha estat presidida per l'alcalde de Granada, Fran-
cisco Cuenca; la consellera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Agui-
lar; la directora general adjunta de la Fundació Bancària "la Caixa", Elisa 
Durán; el director del Patronat de l'Alhambra i el Generalife, Reinaldo Fernán-
dez; i el director del Museu de Belles Arts de Granada, Ricardo Tenorio. 
 
La mostra, comissariada pel conservador de dibuixos i gravats del MNAC, 
Francesc Quilez, romandrà instal·lada fins el 26 de març de 2017 a la Sala 
d'exposicions temporals del Museu de Belles Arts de Granada, a la planta su-
perior del Palau de Carles V, dins el Conjunt Monumental de l'Alhambra. Des-
prés, està prevista la seva itinerància a CaixaForum Saragossa i, finalment, a 
CaixaForum Sevilla. 
 
Més de dues-centes obres componen aquest projecte expositiu, la major part 
dibuixos i esbossos conservats al MNAC, treballs realitzats per Marià Fortuny 
durant la seva estada granadina, entre 1870 i 1872, i que per primera vegada 
tornen a aquesta ciutat des que l'artista se n'anés a Roma, l'octubre de 1872. 
Una dotzena d'institucions de prestigi nacional -com Biblioteca Nacional, Museo 
del Prado, Museus de Belles Arts de Granada i Bilbao i Museu del vestit- i in-
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ternacionals -entre les que es troben Museu del Louvre, Museu d'Orsay i Palau 
Fortuny de Venècia- i un important nombre de col·leccionistes privats han cedit 
obres per a aquesta exposició, que sorgeix durant una col·laboració del gabinet 
de dibuixos del MNAC per a l'exposició Ángel Barios. Creativitat en l'Alhambra, 
comissariada per l'actual director del Patronat de l'Alhambra i Generalife, Rey-
naldo Fernández Manzano. 
 
Quan Fortuny arriba a Andalusia ja era un pintor de molt prestigi. No obstant 
això, ve a Granada amb la idea de buscar un espai i un temps per a la redefini-
ció de la seva pròpia pintura, protagonitzada fins llavors per temàtiques costu-
mistes, denominades de casacón, i que li havien reportat una gran fama, però 
de les que l'artista de Reus començava a renegar. 
 
Granada representa per Fortuny una inspiració orientalista on troba els escena-
ris per a la renovació de la seva pintura, el context que l'ajuda a reiniciar el seu 
camí creativa. A partir d'aquest moment, la seva obra conté referències a la ciu-
tat, els seus paisatges i recorreguts urbans protagonitzats per curiosos perso-
natges de l'època. Pintures de la importància de La matanza de los abencerra-
jes, Tribunal de la Alhambra, Carmen Bastián, Paisaje de Granada, Almuerzo 
en la Alhambra o Músicos Árabes, entre d'altres, pertanyen a aquesta etapa 
creativa, una de les de major creixement de la seva trajectòria. 
 
Durant la seva estada granadina va néixer el seu fill Mariano, que va heretar la 
passió per la creació artística, el bateig es va celebrar a l'Alhambra, com mostra 
la foto de tota la família Fortuny-Madrazo davant de la façana del Palau de 
Comares, cedida pel Museu del Prat. Aquí va rebre la visita de gran nombre 
d'artistes i amics del seu cercle com els Madrazo, Martín Rico o Moragas, però 
també artistes europeus com Clairin, Regnault o Benjamin Constant ia tots ells 
els va transmetre el seu interès per l'orientalisme que representava l'Alhambra 
com a etapa tardana del Grand Tour. 
 
Temps de somieig. Andalusia en l'imaginari de Fortuny compta amb l'edició 
d'un catàleg en espanyol i un programa de visites guiades gratuïtes, els diu-
menges a partir de les 11 hores. Els interessats hauran de reservar prèviament 
la seva plaça a les oficines del Corral del Carbó, al carrer Mariana Pineda s / n 
de Granada, al telèfon 958.575.126 o al correu electrònic alhambraedu-
ca.pag@juntadeandalucia.es . 

   
Àrea de Comunicació de l’ Obra Social ”la Caixa” 
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Josué García: 638146330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Óscar Álvarez: 629 532 853 / oscar.alvarez.f@caixabank.com 
Sala de Premsa Multimedia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


