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La mostra, la primera que sorgeix de l’acord amb el British Museum, explora 
l’època en què es van formar molts dels estats i les bases de l’Europa actual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el passat, els historiadors havien tipificat l’edat mitjana com un pont 
incivilitzat entre les antigues cultures de Grècia i Roma i el Renaixement 
italià i la Reforma protestant dels segles XV i XVI. No obstant això, en realitat 
aquest període de més de mil anys d’història va comportar immensos canvis 
polítics, econòmics i culturals, i van donar com a fruit grans talents artístics i 
progressos intel·lectuals. Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British 

Museum —la primera mostra sorgida de l’acord signat entre l’Obra Social 
”la Caixa” i el British Museum el 2015— comprèn el període que va entre 
el 400 i el 1500 dC. El seu objectiu és obrir una finestra al món de l’edat 
mitjana a partir dels tresors i la cultura material tant de l’elit dominant 
com d'altres grups de la societat. Amb una innovadora escenografia, 
l’exposició inclou més de 260 objectes extraordinaris procedents de la 
col·lecció del British Museum, molts dels quals no havien estat mai 
exhibits. La mostra es completarà amb préstecs excepcionals de les 
col·leccions del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya i el Museu Frederic Marès. Aquests tresors 
il·lustren esdeveniments crucials, destacar figures famoses i fer conèixer 
als visitants diferents aspectes del món medieval, com ara la vida a la 
cort, la guerra i la conquesta, i també la devoció personal. 
 

  
Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum. Dates: del 9 de març al 18 
de juny de 2017. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
Concepte i producció: Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb el British 
Museum. Comissariat: Michael Lewis i Naomi Speakman. 
  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #BritishCaixaForum 
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Barcelona, 9 de març de 2017. El president del British Museum, Sir Richard 
Lambert; i la directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa 
Durán, inauguren avui a CaixaForum Madrid Els pilars d’Europa. L’edat mitjana 

al British Museum, mostra que aborda aquest període històric des d’una 
perspectiva general europea, buscant els antecedents d’una identitat comuna. 
  
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a les grans cultures del passat. Aquestes exposicions tenen com a 
missió mostrar al públic les diferents formes en què homes i dones de diversos 
llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans qüestions universals, com també 
ampliar les perspectives sobre el món a partir de les investigacions històriques i 
arqueològiques més recents. 
 
Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum és paradigmàtica en 
aquest sentit, ja que parteix d’un plantejament molt nou, que posa l’accent en la 
formació de l’Europa moderna més enllà de la història dels regnes particulars, 
de les grans tradicions culturals i de les entitats nacionals. 
 

També, davant la idea preconcebuda de l’edat mitjana com una època obscura, 
de lluites i supersticions, de por i ignorància, la mostra n’ofereix una nova 
imatge com a època de grans talents artístics, desenvolupament cultural i 
importants canvis polítics, religiosos i econòmics. Les peces procedents del 
British Museum són testimoni tant de la rica cultura material de les elits 
dirigents com dels menys benestants, i ens obren una finestra a diversos 
elements bàsics del món medieval, com ara l’esplendor de les corts reials, la 
centralitat de l’Església en la vida quotidiana o la formació dels estats i 
l’expansió dels centres urbans. 
 
Més de mil anys de canvis polítics, econòmics, culturals i intel·lectuals 

 
Tot i que els historiadors fan servir els termes medieval i edat mitjana amb un 
cert grau de flexibilitat, en línies generals designen el període de la història 
d’Europa comprès entre la decadència de l’Imperi romà al segle V i la Reforma 
protestant del XVI. 
 
En aquest període, tots els nivells de la societat van experimentar grans canvis. 
L’Europa del segle XVI ja era molt diferent del món del segle V. Al llarg de tot el 
continent, es van edificar esplendoroses catedrals i castells —molts dels quals 
continuen drets avui en dia—, i l’expansió urbana va transformar el paisatge. A 
mesura que augmentava el poder i l’estatus dels governants, les fronteres i les 
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cultures anaven quedant establertes més fermament, de manera que es 
posaven els ciments dels estats nació europeus moderns. L’Església dominava 
les vides i les actituds diàries, mentre que l’expansió de les rutes comercials, a 
l’interior d’Europa i més enllà, va incrementar els contactes interculturals. 
Artesans qualificats creaven objectes preciosos amb detalls extraordinaris, que 
generaven un món de llum i de color. Malgrat aquesta esplendor i una riquesa 
evident, molta gent vivia en la misèria. 
 
Avui en dia, el terme medieval es continua utilitzant per descriure alguna cosa 
que és bàrbara o antiquada. Però la realitat és que, en aquest període de més 
de mil anys d’història, es van produir immensos canvis polítics, econòmics i 
culturals, així com grans talents artístics i progressos intel·lectuals. Des de les 
costes occidentals de Portugal fins a les alqueries més septentrionals del nord 
d’Escòcia i els palaus de les ciutats estat italianes, la quotidianitat dels 
europeus registrava grans variacions, i la mateixa vida europea de l’any 400 
era enormement diferent de la del 1500. 
 
Encara avui es poden trobar fragments del passat medieval. Grans castells de 
pedra i catedrals dominen el paisatge, han sobreviscut obres d’art i objectes 
procedents de artesans traçuts i, fins i tot, algunes paraules i topònims 
reflecteixen la vida dels pobles de l’edat mitjana. 
 
Un conjunt únic de peces del Museu Britànic amb préstecs destacats 

 
La mostra destaca per una original aproximació a l’època medieval, però també 
per l’escenografia preparada per l’Obra Social ”la Caixa”. Amb un disseny molt 
innovador, es realçarà l’espectacularitat de les peces en els cinc àmbits en què 
es divideix l’exposició, per explicar la formació d’Europa, el poder reial, el poder 
eclesiàstic, la vida a la cort i la vida urbana. Un últim apartat està dedicat, a 
partir d’un audiovisual, a detallar l’herència de l’edat mitjana fins als nostres 
dies. 
 
Són un total de 263 peces, 244 de les quals procedeixen de les col·leccions 
medievals del Museu Britànic. L’exposició es completa amb 19 obres que 
provenen del Museo Arqueológico Nacional, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i el Museu Frederic Marès. Aquestes peces serveixen de contrapunt 
al discurs expositiu des de la perspectiva dels regnes del sud. 
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Algunes peces sobresurten del conjunt per la seva importància i per 
l’excepcionalitat que representa poder veure-les fora de la seu del Museu 
Britànic: 
 

» Rei del joc d’escacs de Lewis (1150-1200, 
possiblement de Noruega, tot i que trobat a 
Escòcia). Les peces d’escacs de Lewis són un 
símbol important de la civilització europea i, 
també, testimoni tant de les importants 
relacions culturals i polítiques entre la Gran 
Bretanya i els països escandinaus a l’edat 
mitjana, com de la creixent popularitat a Europa 
del joc d’escacs, els orígens del qual es 
remunten a l’antiga Índia. De les 93 peces que 
en coneixem avui en dia, 82 són al Museu Britànic. Aquestes peces 
estan confeccionades amb vori de morsa. El rei, que duu bigoti i una 
barba espessa, simbolitza la fortalesa masculina i representa el líder 
medieval ideal. El tron, la corona i la vestimenta indiquen la seva riquesa 
i el seu estatus.  

 
» Fermall de Wingham (575-625), procedent 

d’Anglaterra i fet amb plata daurada, granats, 
vidre blau i closques. Aquest tipus de fermall va 
ser molt popular al segle VI i principis del VII a 
Kent, un reialme anglosaxó de l’actual sud-est 
d’Anglaterra. Kent va establir un pròsper 
intercanvi comercial i tot de contactes 
diplomàtics amb el regne dels francs (establert 
a la França actual i en algunes zones 
d’Alemanya). Aquest fermall és un testimoni de la riquesa i l’estatus 
creixents d’aquest regne.  
 

» Peces de vitrall circulars (1480-1500, 
Alemanya). Els vitralls de colors vius van dur 
una llum radiant a l’interior dels edificis 
medievals. Aquesta mena de finestrals 
formaven dissenys decoratius a gran escala o 
històries elaborades. Aquests plafons circulars 
mostren algunes de les imatges més usuals, 
com la Crucifixió o sant Cristòfol portant el nen 
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Jesús i santa Caterina. La imatgeria religiosa es va fer servir en 
contextos molt diversos, des de les esglésies fins a la joieria. Aquest 
vitrall procedeix probablement de la llar d’una família adinerada. 

 
» Figura de cavaller (1375-1425, Anglaterra). 

Aquesta estatueta, que ben bé podria 
representar sant Jordi, personifica el cavaller 
medieval. La part superior del cos va protegida 
per una cuirassa amb cota de malles que 
cobreix les parts exposades del coll i el baix 
ventre. Clarament ben armat, porta una espasa 
i un escut, i probablement també una llança. 
Els soldats més rics eren els que anaven més ben armats i protegits. 

 
Com és habitual, l’exposició es completa amb l’edició d’una publicació a càrrec 
de l’Obra Social ”la Caixa” i el British Museum, en la qual participen els 
comissaris Michael Lewis i Naomi Speakman. A partir de la mostra, també es 
desplega un programa d’activitats per a tots els públics que inclou una 
conferència a càrrec de la comissària Naomi Speakman i visites específiques 
per a persones grans, públic familiar i grups escolars. 
 
Els pilars d’Europa inicia una nova col·laboració amb el Museu Britànic 

 
La cooperació entre l’Obra Social ”la Caixa” i el British Museum és fruit de la 
voluntat d’ambdues institucions de promoure el coneixement a partir de 
l’organització de grans projectes expositius organitzats conjuntament a partir de 
les col·leccions del Museu Britànic. 
 
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 la finalitat d’intensificar la seva acció 
cultural i fomentar sinergies entre diferents institucions de primer ordre 
internacional. 
 
El president del Patronat del British Museum, Sir Richard Lambert, i la directora 
general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, van signar el 
setembre del 2015 un acord de col·laboració entre ambdues institucions per als 
pròxims anys. El compromís permetia intensificar una relació d’entesa històrica 
entre aquestes dues institucions, que durant dècades han treballat 
conjuntament. 
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El British Museum sempre ha estat un dels prestadors de referència a les 
exposicions que ”la Caixa” ha dedicat a les grans cultures del món, i en aquest 
context va ser particularment destacada la seva col·laboració en l’organització 
de la mostra sobre el món de l’antiga Pèrsia, el 2006. Els pilars d’Europa és el 
primer projecte que fructifica en aquesta nova etapa de cooperació. Després de 
la seva estrena a CaixaForum Madrid, la mostra arriba a CaixaForum 
Barcelona i després es podrà veure a CaixaForum Saragossa. 
 
Posteriorment arribaran els altres projectes previstos, que es podran 
contemplar als centres culturals de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, 
Barcelona, Saragossa, Sevilla, Palma, Girona, Tarragona i Lleida. Les mostres 
permetran descobrir autèntiques obres mestres de les col·leccions del Museu 
Britànic d’algunes de les grans civilitzacions de la història de la humanitat més 
ben representades al centre londinenc. 
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Del 10 de març al 18 de juny de 2017 
 
 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
Tel.: 934 76 86 00 

 

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 
 

  
 
 
 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial   
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #BritishCaixaForum 


