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La mostra, que s’ha disenyat específicament per a CaixaForum Sevilla, parlarà 

al públic de la seva pròpia ciutat a través dels ulls de Joaquín Sorolla 

  
 
 
 
 
Un dels grans somnis de la vida del pintor Joaquín Sorolla (València, 1863 
‒ Madrid, 1923) va ser unir en un sol espai l’estudi i la casa, la pintura i la 
família, tot plegat emparat per un bell jardí. L’actual Museo Sorolla de 
Madrid és la culminació d’aquest somni, i el jardí en constitueix una de les 
obres mestres més importants de l’artista. Dissenyat específicament per a 
CaixaForum Sevilla, el nou projecte conjunt entre la Fundación Museo 
Sorolla i l’Obra Social ”la Caixa” relata, a través de més de 170 olis, 
esbossos, dibuixos, escultures, rajoles i fotografies, procedents de manera 
majoritària del Museo Sorolla, com el pintor va concebre el jardí d’artista a 
casa seva com un espai per a la bellesa, el delit sensorial i la creació 
pictòrica. Les teles de patis i jardins en els Reales Alcázares de Sevilla i a 
l’Alhambra de Granada que va visitar entre el 1909 i el 1911 l’ensenyaren a 
mirar i a entendre el jardí espanyol, alhora que anava construint el seu 
propi jardí. Aquesta lliçó li va permetre plasmar a casa seva aquelles 
solucions que sentia més satisfactòries per a la seva pròpia pintura, i 
trasplantar al jardí les composicions, les perspectives, els motius, els 
colors, els sons i les olors que estimava a les teles. Així va anar creant un 
refugi a la mida dels seus pinzells, un paradís personal que volia recrear a 
les últimes i essencials pintures.  
 

Sorolla. Un jardí per pintar. Organització i producció: Exposició coproduïda per 
l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Museo Sorolla. Comissariat: Consuelo Luca de 
Tena, directora del Museo Sorolla, juntament amb María López i Ana Luengo Lloc: 
CaixaForum Sevilla (Camino de los Descubrimientos, cantonada amb el carrer 
Jerónimo de Aguilar). Dates: del 5 de juliol al 15 d’octubre de 2017. 
 

@FundlaCaixa @CaixaForum #Sorolla 
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Joaquín Sorolla, El Grutesco, Alcázar 
de Sevilla 1910-1920. Museo Sorolla © 
Fundación Museo Sorolla 

 

 
Sevilla, 4 de juliol de 2017. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Sevilla, Moisés 
Roiz, i la directora del Museo Sorolla i comissària de l’exposició, Consuelo Luca 
de Tena, han presentat avui a CaixaForum Sevilla Sorolla. Un jardí per pintar, 
una exposició que descobreix al públic una faceta poc coneguda d’un dels 
pintors espanyols més universals, Joaquín Sorolla, i la seva passió pels jardins. 
  
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” para una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX. El pas entre aquests dos segles és un dels 
moments especials en el desenvolupament de la sensibilitat contemporània i, 
en aquest sentit, es converteix en una època determinant per entendre la 
nostra cultura actual.  
 
Emmarcat en aquest moment especial en la història de l’art, Joaquín Sorolla 
representa un dels noms essencials de la pintura espanyola, i per això l’entitat 

ha apostat per aquest projecte, que ens descobreix 
aspectes nous de la seva producció i que ajuden a 
ressaltar-ne la importància.  
 
Coorganitzada conjuntament per l’Obra Social ”la 
Caixa” i la Fundación Museo Sorolla, Sorolla. Un 

jardí per pintar és una exposició que s’ha dissenyat 
especialment per a CaixaForum Sevilla. Aquesta 
mostra inèdita convida tots els visitants a descobrir 
bona part de l’obra que Sorolla va fer sobre els 
jardins. L’exposició suposa una nova col·laboració 
amb la Fundación Museo Sorolla després de les 
reeixides mostres organitzades fa poc, Sorolla. El 

color del mar i Sorolla. Apunts a la sorra, que 
s’han pogut veure aquests darrers anys en diversos centres CaixaForum. 
 

L’exposició relata, a través de més de 170 obres procedents majoritàriament 
del museu dedicat al pintor, com Sorolla va concebre el jardí d’artista a la seva 
casa de Madrid com un espai per a la bellesa, el delit sensorial i la creació 
pictòrica. Les teles de patis i jardins en els Reales Alcázares de Sevilla i a 
l’Alhambra de Granada l’ensenyaren a mirar i a entendre el jardí espanyol, 
alhora que anava construint el seu propi jardí. Aquesta lliçó li va permetre 
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Joaquín Sorolla, Clotilde en el jardín. 1919-
1920. Museo Sorolla © Fundación Museo 

Sorolla 

plasmar a casa seva aquelles solucions que sentia més satisfactòries per a la 
seva pròpia pintura, i trasplantar al jardí les composicions, les perspectives, els 
motius, els elements, els colors, els sons i les olors que estimava a les teles. 
Així va anar creant un refugi a la mida dels seus pinzells, un paradís personal 
que volia recrear a les últimes i essencials pintures.  
 
La lliçó dels patis i jardins andalusos va ser cabdal per a la configuració del «jardí 
d’artista» que Sorolla va construir a la seva casa de Madrid. No només copia 
alguns racons concrets dels jardins sevillans i granadins que coneix tan bé, sinó 
que, a més, trasplanta al jardí fonts, rajoles, columnes, estàtues, arbres fruiters i 
plantes ornamentals que ha buscat i portat des d’Andalusia d’una manera 
apassionada.  
 
La pretensió principal d’aquesta nova exposició és aprofundir en el 
coneixement de tot el procés de creació del jardí i transmetre al públic 
visualment la idea de tota l’atenció i el treball que 
Sorolla li va dedicar, amb la qual cosa s’enriqueix la 
visió dels quadres amb el rerefons del mateix ardor 
amb què Sorolla va dur a terme aquesta tasca. 
 
La mostra presenta un Sorolla madur, que, al llarg 
dels últims anys, enmig dels esforços que li exigeix 
la realització del gran encàrrec dels murals de 
Visión de España per a la Hispanic Society de Nova 
York, troba temps per pensar un jardí, traçar-lo, 
plantar-lo i conrear-lo, i seure per fi a gaudir-ne 
pintant-lo —ja que per a Sorolla descansar i gaudir 
eren el mateix que pintar—: un Sorolla alhora pintor 
i jardiner, com ho van ser altres pintors del seu 
temps. I finalment, la de cridar l’atenció sobre els 
aspectes específicament botànics del jardí, que són 
els que li donen tot allò que Sorolla estimava més: color, varietat, moviment, 
vida. 

 
Sorolla començà a pintar els jardins del Real Alcázar de Sevilla i de l’Alhambra 
de Granada en cadascun dels viatges que va fer a Andalusia. Entre el 1909 i el 
1911, coincidint amb les seves dues reeixides gires americanes, Sorolla va 
començar a fer realitat un dels grans somnis de la seva vida: unir en un sol 
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Joaquín Sorolla, La alberca, Alcázar de Sevilla. 1910. Museo Sorolla  
© Fundación Museo Sorolla 

 

espai l’estudi i la casa, la pintura i la família, tot això emparat per un bell jardí. 
L’actual Museo Sorolla de Madrid és la culminació d’aquest somni, i el jardí en 
constitueix una de les obres mestres més importants de l’artista.  
 

A partir del 1911 i fins que deixà la 
pintura, el 1920, Sorolla va dedicar 
una part fonamental dels seus 
esforços creatius a la ideació i 
recreació del jardí. Aquest període 
coincideix precisament amb la 
pintura de jardins més bona i més 
moderna: és el moment en què 
Monet desenvolupa les sèries al 
voltant dels nenúfars; Renoir pinta 
a Les Collettes, a la Costa Blava; 
Bonnard compra Ma roulotte, a 
Vernonnet, el 1912; Kandinsky i 

Gabriele Münter són àvids jardiners a la casa que comparteixen a Murnau, i 
Matisse adora pintar el jardí des del 1911, en què va començar retratant Issy-
les-Moulineaux. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Un jardí per viure-hi. Un jardí per pintar 
 
El 1909, en tornar dels Estats Units, després de l’èxit de les exposicions a Nova 
York, Buffalo i Boston, Sorolla encarrega el projecte de casa seva a l’arquitecte 
valencià Enrique Maria de Repullés y Vargas, i un cop obtinguda la llicència per 
construir-la, el 1911 va tenir l’oportunitat de comprar més terreny per ampliar el 
solar inicial. D’aquesta manera, una vegada reformat el projecte, el que havia 
de ser un un jardí petit i quadrat davant d’una casa rectangular es va convertir 
en una casa en forma de «L», envoltada d’un jardí amb la mateixa forma, com 
un yin i un yang. La família es va traslladar a aquesta casa tan bonica a finals 
del 1911. 
 
Tot i que els jardins van ser pensats per ser pintats i per gaudir-ne en família, 
també havien de complir una missió com a espai per a la vida social, ja que 
rebrien la seva elegant clientela abans que entrés a l’estudi i els amics més 
propers per fer-hi agradables tertúlies i tes, al sol o sota el pòrtic del primer jardí 
a l’hivern, i a l’ombra fresca de la pèrgola a l’estiu. 
 
En vida de Sorolla, el jardí encara no estava tancat pels alts blocs de pisos 
actuals, el sol el banyava amb generositat i les flors hi eren abundants, unes 
flors que regalaven el perfum però sobretot els colors que, sens dubte, Sorolla 
havia triat amb els seus ulls de pintor. 
 
Primer jardí. Sevilla 

L’impacte que els jardins de l’Alcázar de Sevilla van causar en Sorolla és fàcil 
de notar per la força amb què alguns dels motius de jardí sevillà es van fer 
palesos després en el del pintor. Els quadres que representen el Jardín de 
Troya ―o Rincón del Grutesco―, amb el pòrtic clàssic, l’escala decorada amb 
rajola que hi dona accés i la font de marbre, es confonen fàcilment amb els del 
mateix jardí davanter, o primer jardí, de la casa de Sorolla. 

Tot i que aquest, com el pati de la casa, el va traçar l’arquitecte, s’hi veu la 
voluntat de Sorolla en la tria d’aquests motius. També la contundència de les 
bardisses de l’Alcázar, tal com Sorolla les pinta, té el reflex en aquest jardí, com 
també la brillant policromia de les rajoles que cobreixen el banc (que són 
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sevillanes, procedents de l’antiga casa Mensaque) i les contrapetges de 
l’escala del porxo, i també la forma d’emmarcar el pas al segon jardí amb dues 
altes columnes rematades amb figures escultòriques.  

La font de marbre, amb la tassa lobulada, és un altre record de la del Jardín de 
Troya. L’actual es va col·locar el 1914; abans n’hi va haver una altra, que mai 
no va agradar a Sorolla, la va desmuntar i en va traslladar la tassa rodona a 
l’estany del tercer jardí.  
 
El pati andalús 
 
El va traçar l’arquitecte al mateix temps que la casa i el primer jardí, com a pati 
de llums per a la zona interior de la casa. La composició del pati és la 
tradicional en creu, amb quatre parterres i una font al centre, amb un disseny 
que sembla inspirat directament en una de les fonts que Sorolla va pintar a 
l’Alcázar.  
 
Les espècies que s’hi recullen són xiprers i baladres. Tenint en compte les 
nombroses vegades que pinta xiprers en els patis de l’Alhambra, no hi ha dubte 
que la forma d’aquests arbres, amb el fort accent vertical, li va produir una 
atracció molt poderosa; una tria en principi adient per a les dimensions 
reduïdes del pati, tot i que mai van arribar a agafar-s’hi bé. El baladre, tan 
valencià, si ens hem de creure els quadres de Sorolla, va arribar a tenir un 
moment de gran esplendor. 
 
Les rajoles van garantir sempre la permanència del color: blaus de la fàbrica de 
Mensaque, de Triana, per als de la font; verds i grocs, de la fàbrica de Ruiz de 
Luna, de Talavera, per als de les galeries. I la ceràmica sempre va alegrar les 
parets, en prestatges amb atuells i en nombrosos quadrets formats per rajoles 
antigues emmarcades.  
 
Segon jardí. Roma i Granada 
 
El segon jardí, frontissa entre el primer i el tercer i angle de la «L» que forma el 
conjunt, va ser l’últim que es va construir. Van passar sis anys des de la 
inauguració de la casa fins al 1917, data en la qual sembla que es va enllestir. 
Les primeres idees de Sorolla mostren una planta molt quadrada, amb una 
gran font de peu alt al centre. El desig del pintor de col·locar una pèrgola va 
transformar la planta i li va donar un sentit longitudinal. Al final la pèrgola es va 
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fer al tercer jardí i es va substituir per una columnata, que avui separa els 
jardins segon i tercer. 
 
La planta va quedar definida com a longitudinal amb el disseny dels parterres i 
la regatera o el riad que discorre entre ells, des d’una font enfonsada de tassa 
rodona, com les que Sorolla havia vist a l’Alhambra, fins a un petit estany. 
L’element definitiu per tancar la perspectiva va arribar amb el regal d’una 
estàtua romana, un togat que Sorolla va rebre el 1916. 
  
Encara el 1917, en l’últim viatge a Granada, Sorolla va buscar a l’Alhambra 
algunes idees per al «nou jardinet», que aquell mateix any quedà enllestit. 
Curiosament, tot i que el jardí va ser el que va preocupar més a Sorolla, tal com 
ho demostren els nombrosos dibuixos en què va anotar les seves idees, 
després va ser el que menys va pintar: el quadre que aquí es presenta és l’únic 
que coneixem del conjunt d’aquest jardí.  
 
El tercer jardí 
 
El tercer jardí es va construir al mateix temps que el primer (1911): el tret 
principal n’era un estany que, amb el seu reflex, multiplicava la llum d’aquest 
espai, molt tancat per la tàpia de la casa veïna i per la mateixa casa de Sorolla. 
El presideix un grup escultòric. En aquest jardí els parterres es van deixar en 
principi sense vores i durant un temps va créixer amb un aspecte una mica 
salvatge. 
  
El 1915 Sorolla va dur a terme la reforma d’aquest espai per col·locar-hi una 
pèrgola i regularitzar els parterres amb vores d’obra rematats amb uns sòcols 
alegres de ceràmica blanca i blava. Al voltant de l’estany es van plantar lliris 
blancs i morats, rododendres, hortènsies i baladres, i en un parterre lateral, 
violers rosats, que Sorolla va pintar diverses vegades.  
 
La pèrgola es va convertir en un lloc de reunió i així la veiem en els quadres, 
amb les taules i les cadires de vímet blanc. Avui continua sent el lloc preferit 
dels visitants. 
 
Eixos, perspectives i transicions 
 
El paradís domèstic que va dissenyar Sorolla estableix, doncs, quatre espais 
clarament diferenciats: quatre jardins, quatre conceptes, quatre funcions, tots 



 

 

 

 

Dossier de premsa 
 

 
 
 
 
 

9

ells perfectament imbricats i encadenats a través d’una forta estructura axial. 
Així, els dos eixos articulats en «L» segueixen la forma de la parcel·la i uneixen 
els jardins entre ells mitjançant circulacions en colze i visuals obliqües que 
permeten un descobriment lent i pausat de les relacions interespacials: el jardí 
es va desdoblant sense parar i es revela davant de l’espectador.  
 
El treball de Sorolla consisteix a desenvolupar un complex procés projectiu en 
què el jardí salta de les dues dimensions de la tela a la realitat física del jardí, 
en un procés d’anada i tornada que genera una infinitat de possibilitats 
pictòriques, font d’inspiració per a molts dels seus quadres. Uns pocs metres 
quadrats es converteixen en infinites instantànies fugaces de moments encara 
més transitoris, intuïtius, despreocupats, alegres; construcció intel·lectual d’una 
necessitat vital de l’artista.  
 
Elements i detalls 
 
Els jardins flueixen l’un darrere l’altre a través dels eixos i els seus elements 
focals, de subtils perspectives amb elements de transició i puntuació: graons 
que salven els desnivells, columnes que subratllen les connexions entre cada 
jardí i el seu veí, fonts, paviments, bancs i testos de ceràmica de colors ben 
vius. Cal fer un esment especial de les escultures, actors principals de la vida 
de jardí que, marcant eixos de perspectiva, aporten sensualitat i moviment 
enfront de la trama axial del jardí. 
  
Cadascun dels detalls que encara avui podem veure del jardí que va somiar el 
pintor està pensat meticulosament per la mirada de l’artista que ja té al cap la 
idea dels quadres que hi pintarà quan estigui construït, plantat i florit. És la 
recuperació de l’essència dels nostres jardins en l’anomenat jardí neoespanyol, 
del qual Sorolla serà precursor.  
 
Les espècies del jardí 
 
Hi ha moltes espècies vegetals que es poden identificar en els quadres que va 
pintar Sorolla i a les fotografies que va fer a la seva casa de Madrid. Els jardins 
que visita i que té ocasió de pintar en els seus nombrosos viatges per Espanya 
li ofereixen l’oportunitat de descobrir el potencial estètic de moltes de les 
plantes que posteriorment va enviar a Clotilde amb instruccions precises sobre 
com utilitzar-les en el seu propi jardí. Aquestes constitueixen peces 
fonamentals en la composició de perspectives i transicions, i doten de força les 
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seves escenografies. Li permeten tornar a demostrar la mestria en el 
tractament de la llum ara tamisada a través de les fulles dels arbres.  
 
A aquesta intencionalitat estètica i sensorial de les plantes que fa servir i retrata 
Sorolla, s’hi afegeix una segona lectura que ens parla de segles de 
descobriments botànics, avenços en les tècniques de jardineria, esquemes de 
plantació heretats d’altres temps i reminiscències simbòliques que Sorolla 
fusiona amb un gran encert per constituir un document únic i personal. 
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CRONOLOGIA 

 
1863 Neix a València. 
1878 Ingressa a l’Escola de Belles Arts de València, on fa amistat amb Tono 

García del Castillo, germà de Clotilde García del Castillo, la seva futura 
esposa. 

1885 Inicia l’estada a Roma com a pensionat. 
1888 Es casa amb Clotilde a València, i la parella s’estableix a Assís (Itàlia). 
1889 Després d’una breu estada a París per visitar-hi l’Exposició Universal, 

tornen a Espanya i s’instal·len a Madrid.  
1890 Neix Maria Clotilde, primera filla del matrimoni. 
1892 Neix Joaquín, el segon fill. Sorolla obté la medalla de primera classe a 

l’Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid per la seva obra La otra 

margarita. 
1895 Neix Helena, la tercera i última filla del matrimoni. L’Estat espanyol 

adquireix Y todavía dicen que el pescado es caro per al Museo del Prado, 
i l’Estat francès compra La vuelta de la pesca per al Museu de 
Luxemburg. 

1900 Sorolla obté el Grand Prix a l’Exposició Universal de París, que en suposa 
la definitiva consagració internacional.  

1906 Presenta, a la prestigiosa galeria Georges Petit, de París, la primera de 
les seves grans exposicions individuals, en la qual exhibeix 450 obres, 
amb un gran èxit. 

1907 Exposa en diverses ciutats alemanyes: Berlín, Düsseldorf i Colònia. 
1908 Exposa a les Grafton Galleries de Londres. Entra en contacte amb Archer 

M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of America (Nova York). 
1909 Presenta a la Hispanic Society of America una gran exposició amb 356 

obres que visiten unes 160.000 persones i on ven gairebé 150 quadres. 
L’exposició es mostra més endavant a la Buffalo Fine Arts Academy i a la 
Copley Society of Art de Boston. 

1910 Encarrega el projecte per a la seva nova casa (actual Museo Sorolla). 
1911 Viatja de nou als Estats Units. Presenta exposicions a l’Institut d’Art de 

Chicago i al Museu d’Art de la ciutat de Saint Louis (Missouri). Signa el 
contracte amb Archer M. Huntington per pintar els panells de Visión de 

España. A finals d’aquest any, la família es trasllada a la nova casa. 
1912 Inicia els treballs dels panells de Visión de España, que el mantenen 

ocupat els anys següents i que l’obliguen a viatjar contínuament. 
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1919 Enllesteix l’encàrrec de Visión de España. L’esforç li ha fet malbé la salut. 
1920 Pateix una hemiplegia que el deixa impossibilitat. 
1923 Mor a Cercedilla (Madrid). 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 

PÚBLIC GENERAL I FAMILIAR 
 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LES COMISSÀRIES 
Sorolla. Un jardí per pintar 
Dimecres 5 de juliol, 19 h 
María López Fernández i Ana Luengo 
Preu: 4 € 
 
VISITA COMENTADA 
Dilluns, divendres i dissabtes, 19 h. Dijous, 11.30 h, i diumenges, 13 h 
Preu: 3 € 
 
VISITA AMB CAFÈ TERTÚLIA 
Cada dimarts, 18 h 
Preu: 4 € 
 
VISITA EN FAMÍLIA 
Dissabtes, 12.30 i 18.30 h. Diumenges, 13 h 
Preu: 2 € 
 
ESPAI EDUCATIU (+5) 
Quadre o jardí? 
Del 5 de juliol al 15 d’octubre 
 
ITINERARI POÈTIC PARTICIPATIU 
Jardins íntims 
Per a públic familiar: dissabte 16 de setembre, 18 h  
Per a públic general: dissabte 16 de setembre, 20 h 
Recórrer els jardins de Sorolla i descobrir-hi la poesia que contenen i la que hi ha en 
tu. Amb Lali Álvarez, poeta, i Diana Pla, actriu. 
Preu: 3 € 
 
CONFERÈNCIA CONCERT 
Jardins sonors 
Divendres 29 de setembre, 19 h 
A càrrec de Teresa M. Sala, historiadora de l’art; Júlia Farré Llongueras, cantant, i 
Antonia Valente, pianista. 
Preu: 6 € 
 
ACTIVITATS PER A GRUPS 
 
VISITA COMENTADA PER A GRUPS 
Horari a convenir 
Preu: 60 € 
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Capacitat: 25 persones 
Disponibles en anglès, francès i italià. 
 
VISITA TALLER 
(Activitat d’estiu) 
Del 10 al 14 de juliol: de dilluns a divendres, 12.30 h 
 
VISITA ESCOLAR COMENTADA 
Del 25 de setembre al 13 d’octubre 
De dilluns a divendres, 10 i 12 h 
 
VISITA ESCOLAR DINAMITZADA 
Del 25 de setembre al 13 d’octubre 
De dilluns a divendres, 10 i 12 h 
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Del 5 de juliol al 15 d’octubre de 2017 
 
 
CaixaForum Sevilla 
Camino de los Descubrimientos 
cantonada carrer Jerónimo de Aguilar 
41092 Sevilla 
Tel. 955 657 611 
 
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 
 
Venda 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 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Andrés Gimeno – 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org 

Rocío Fernández – 680 620 148 / maria.rocio.fernandez@caixabank.com 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Sorolla 


