
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dossier de premsa 
 

CaixaForum Sevilla 

Del 21 de setembre de 2017 al 7 de gener de 2018 



 
 
 
 

Nota de premsa 
 

2 
 

Marià Fortuny, un dels pintors espanyols més importants del segle XIX, arriba a 
CaixaForum Saragossa a partir dels seus extraordinaris dibuixos  

 

 
 
Durant dos llargs i intensos anys, Marià Fortuny (1838-1874) va 
protagonitzar una relació sentimental amb el paisatge d’Andalusia amb el 
qual es va sentir fortament identificat i en el qual va viure un dels 
moments més feliços de la seva vida, especialment a Granada. Aquests 
dos anys li van permetre continuar mostrant la seva inclinació pel dibuix, 
un mitjà d’expressió en què sempre es va sentir a gust i amb el qual va 
obtenir triomfs molt destacats. Els seus treballs gràfics fan possible que 
ens endinsem en l’esquelet del seu procés creatiu i que ens acostem en 
detall a alguns dels episodis més representatius del període. La mostra 
Andalusia en l’imaginari de Fortuny, organitzada per l’Obra Social 
”la Caixa”, el Patronat de l’Alhambra i Generalife i el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC), està composta per un total de 133 obres, amb una 
àmplia representació de dibuixos i esbossos, juntament amb alguns dels 
olis més representatius que Fortuny va fer durant la seva estada a 
Granada entre 1870 i 1872, com ara La matança dels Abenserraigs, La 

Maestranza de Sevilla o Els marroquins. L’exposició inclou préstecs d’una 
dotzena d’institucions de prestigi nacional i internacional, com el MNAC, 
Museu del Louvre, Museu d’Orsay, Palau Fortuny de Venècia, Biblioteca 
Nacional, Museu del Prado, Museus de Belles Arts de Bilbao i Museu 
Goya de Castres, i d’un important nombre de col·leccionistes privats. 
 

 
Andalusia en l’imaginari de Fortuny. Lloc: CaixaForum Sevilla (Camino de los 
Descubrimientos, esquina C/ Jerónimo de Aguilar). Dates: del 21 de setembre de 2017 al 7 de 
gener de 2018. Organització: exposició coorganitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, el Patronat 
de l’Alhambra i Generalife i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Comissariat: 
Francesc Quílez, conservador en cap de Dibuixos i Gravats del MNAC. 

 @FundCaixa CaixaForum #FortunyCaixaForum 
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Sevilla, 20 de setembre de 2017. El director de l'Àrea de Cultura de la 
Fundació Bancària "la Caixa", Ignasi Miró; el director de CaixaForum Sevilla, 
Moisés Roiz; i el coordinador de Col·leccions i conservador en cap del Gabinet 
de Dibuixos i Gravat del MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya), Francesc 
Quílez; han presentat avui el projecte Andalusia en l’imaginari de Fortuny. Una 
exposició produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, el Patronat de l’Alhambra i 
Generalife i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que reconstrueix la 
fascinació que l’artista va sentir per Andalusia i en especial per Granada arran 
de l’estada que va fer a la fortalesa nassarita entre 1870 i 1872. 
 
La mostra està formada per un total de 133 obres, la major part de les quals 
són dibuixos i esbossos que Marià Fortuny va fer durant la seva estada a 
Granada entre 1870 i 1872, complementats per alguns dels olis més 
representatius d’aquesta etapa. Una dotzena d’institucions de prestigi nacional i 
internacional, com el Museu del Louvre, Museu d’Orsay, Palau Fortuny de 
Venècia, MNAC, Biblioteca Nacional, Museu del Prado, Museus de Belles Arts 
de Bilbao i Museu Goya de Castres, i un important nombre de col·leccionistes 
privats han cedit obres per a aquesta exposició.  

 
La mostra, comissariada per 
Francesc Quílez, coordinador de 
Col·leccions i conservador en cap 
de Dibuixos i Gravats del MNAC, 
arriba a CaixaForum Sevilla 
després de la seva exhibició a 
l'Alhambra de Granada i 
CaixaForum Saragossa. Fortuny 
ja era un pintor de gran prestigi 
quan va arribar a Andalusia. Tot i 
així, es va endinsar a Granada 
amb la idea de buscar-hi un espai 
i un temps per a la redefinició de 

la seva pròpia pintura, protagonitzada fins aleshores per temàtiques 
costumistes, anomenades de casacón, i que li havien reportat una gran fama, 
però de les quals l’artista de Reus començava a renegar. 
 
A Granada hi va trobar la inspiració que buscava i es va sentir fascinat pels 
carrerons de la ciutat, el descobriment de l’Alhambra, l’interès pel passat àrab, 
la passió col·leccionista i el gust pel que era oriental. 
 

Marià Fortuny. La matança dels Abenserraigs © Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, Barcelona (2017) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 
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Granada representa per a Fortuny una inspiració orientalista en què troba els 
escenaris adequats per a la renovació de la seva pintura, el context que l’ajuda 
a reiniciar el seu camí creatiu. A partir d’aquest moment, la seva obra conté 
referències a la ciutat, els seus paisatges i recorreguts urbans protagonitzats 
per personatges curiosos de l’època. Pintures de la importància de La matança 

dels Abenserraigs,  La Maestranza de Sevilla, o Els marroquins, entre d’altres, 
pertanyen a aquesta etapa creativa, una de les de més creixement de la seva 
trajectòria. 
 
Durant la seva estada granadina va néixer el seu fill Marià, el bateig del qual es 
va celebrar a l’Alhambra, com mostra la foto de tota la família Fortuny-Madrazo 
davant de la façana del Palau 
de Comares. Aquí va rebre la 
visita de molts artistes i amics 
del seu cercle, com els 
Madrazo, Martín Rico o 
Moragas, però també artistes 
europeus com Clairin, Regnault 
o Benjamin Constant, a tots els 
quals va transmetre el gran 
interès que tenia per 
l’orientalisme que representava 
l’Alhambra com a etapa tardana 
del Grand Tour.  Marià Fortuny. El Tribunal de l’Alhambra © Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona (2017) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 

El mapa d’una ciutat 
 
Abans de traslladar-se a Granada, Fortuny ja havia demostrat un interès 
inusitat per la representació d’escenes de carrer. Aquesta curiositat impenitent 
havia començat ja en els primers anys de formació, els que van transcórrer a la 
ciutat de Barcelona, i va continuar tant arran de les breus visites que va fer a 
les ciutats del nord del Marroc, com a Roma, ciutat on va fer estades més 
perllongades, ja que va decidir de fixar-hi la seva residència. 
 
Tanmateix, en el cas de Granada, independentment de la coincidència temàtica 
i pel que fa als termes formals, el seu llenguatge va experimentar una 
transformació evident que es va traduir en una absència del pintoresquisme 
vuitcentista tradicional, la recurrent i tòpica estampa romàntica. Lluny d’aquests 
referents, l’aportació principal de Fortuny a la construcció de la imatge de la 
ciutat va ser la voluntat de recrear l’entramat d’un lloc laberíntic, format per una 
infinitat de places i carrers sinuosos, serpentejants, que s’entrecreuen entre si i 
tracen un escenari de somni, fins al punt de convertir-se en una ciutat més 
imaginada que real. 
 
En aquesta cartografia sentimental de la ciutat, el pintor va trobar un espai per 
a la representació de determinats llocs emblemàtics que, a diferència de 
l’habitual peregrinació per un traçat de carrers entremesclats, va incloure 
alguns dels enclavaments granadins més populars i representatius. Llocs com 
l’antic Ajuntament, la Capella Reial i, per descomptat, el conjunt de l’Alhambra li 
van despertar un gran interès. 
 
Els plaers i els dies 
 
La ciutat de Granada va conquistar Fortuny des de molts punts de vista: la 
tranquil·litat, el clima, la bellesa natural, l’arquitectura, les arts de l’objecte, fins i 
tot els seus habitants i els seus costums, van colpir l’esperit creador de l’artista, 
que el va dur a cultivar una pintura a l’aire lliure que emanava una nova 
essència renovada. Tot i així, en la producció d’aquesta època l’artista es va 
sentir atret novament per la pintura de gènere de casacón, ambientada en el 
segle XVIII, que tant havia satisfet les aspiracions del públic burgès alguns anys 
abans. El ball flamenc, del qual va poder prendre apunts del natural, tant a 
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Granada com a Sevilla, va ser un altre dels punts d’interès d’aquest període, 
com també la ceràmica hispanomusulmana, que va reflectir en alguna de les 
obres del moment i que, com veurem més endavant, va arribar a ser objecte 
d’una col·lecció. 
 
Atret també per les pinzellades vibrants i minucioses de les estampes 
japoneses, Fortuny va reflectir aquesta influència en diversos apunts de flors, 
però, per damunt de tot, va continuar desplegant aquesta capacitat d’anàlisi del 
natural que l’envoltava, indagant sobre els efectes que la llum provocava sobre 
les escenes a l’aire lliure i aconseguint un vincle emocional i artístic que havia 
d’unir el nostre artista amb el paisatge andalús. 
 
 
Entre la realitat i el desig 
 
El contracte establert amb un dels marxants més influents del moment, Adolphe 
Goupil, va obligar Fortuny, durant la seva estada a Granada, a seguir cultivant 
la producció orientalista i de casacón de la qual l’artista reusenc ja començava 
a estar cansat, tal com ell mateix va demostrar en dir: «no són l’autèntica 
expressió del meu talent». Tanmateix, cal subratllar aquí la importància que va 
adquirir l’obra gràfica en aquest període. Fortuny va aconseguir enaltir el valor 
artístic del dibuix trencant els cànons pejoratius que el reduïen a un valor 
marginal, com un recurs auxiliar i instrumental de la pintura, per passar a 
assolir valor artístic per si mateix. Aquests dibuixos permeten reconstruir el llarg 
i reflexiu procés creatiu de l’artista, reconeixent-los com una forma d’expressió 
pròpia de Fortuny amb la qual sempre va assolir èxits creatius i compositius. 
 
L’octubre del 1871, Fortuny, Josep Tapiró i Bernardo Ferrandis van emprendre 
un viatge al nord de l’Àfrica, concretament a Tànger i Tetuan. Aquesta última 
ciutat el nostre artista ja l’havia visitada el 1860 com a cronista de la guerra 
hispanomarroquina, cosa que li va permetre renovar el llenguatge figuratiu que 
fins aleshores havia cultivat, inclinant-se cap a un interès més gran pels 
costums marroquins, una atracció pel color i també per la plasmació dels 
efectes atmosfèrics i de la llum. 
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L’Alhambra com a teló de fons 
 
Durant el temps que va residir a Granada, Fortuny va convertir el palau de 
l’Alhambra en l’escenari habitual d’algunes de les seves composicions, no 
solament les orientalistes —les que finalment eren les més previsibles—, sinó 
també, tot i que menys nombroses, les de temàtica de gènere. 
 
Per a un pintor com ell, habituat al cultiu de les escenes més tòpiques i 
comunes de l’imaginari europeu orientalista, l’Alhambra va representar la 
materialització d’un somni i va satisfer un vell anhel. Sens dubte, era el marc 
perfecte perquè el seu orientalisme pogués adquirir una dimensió 
escenogràfica que fins aleshores no havia tingut. En aquest sentit, el contacte 
amb el monument nassarita va tenir un efecte lluminós i revelador, perquè va 
representar un canvi de registre temàtic que el va conduir a un procés 
d’historització que anteriorment era del tot absent en aquest tipus de 
composicions. Fortuny va fer servir l’Alhambra per reorientar i dotar d’entitat 
escènica una de les temàtiques que més celebritat li havien donat. 
 
Tot i que el mític escenari estava connotat de la lògica esplendor nassarita i 
remetia constantment a aquest llegat andalusí, l’artista no va fer un ús unívoc 
de les possibilitats de l’espai, sinó que també hi va recórrer per ambientar 
algunes escenes de casacón, plenes de personatges vestits amb indumentària 
de mosqueter o espadatxí, en sintonia amb la pintura de gènere de la qual era 
un prestigiós especialista. 
 
El realisme naturalista 
 
Al llarg de tota la seva carrera artística, Fortuny no va ser aliè a un tipus de 
pràctiques naturalistes que li van servir d’esperó i revulsiu per neutralitzar la 
temptació de caure en una inèrcia acomodatícia. En termes generals, l’interès 
per la representació de motius naturals li va servir per enfrontar-se a nous 
reptes i a la necessitat de resoldre antics reptes, entre els quals hi havia la 
incidència de la llum sobre els objectes, localitzats en escenaris a l’aire lliure, 
que va tenir un gran protagonisme durant l’etapa d’actuació granadina. Un dels 
aspectes en què es va evidenciar millor aquesta nova manera d’entendre el 
procés creatiu es va manifestar en l’execució d’estudis a l’aire lliure de vells 
amb el tors nu al sol.  
 
El contacte directe amb el motiu va incentivar-li la capacitat d’observació i el va 
ajudar a transitar per territoris que abans ja havia explorat, especialment quan 
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va tenir l’oportunitat de treballar al Marroc. Al mateix temps, l’oportunitat de 
treballar a l’aire lliure li va permetre enriquir-se tècnicament, adoptant, com és 
obvi, un registre més lluminós, fruit d’una relació directa amb l’objecte pictòric. 
 
Sens dubte, aquesta circumstància casual el va ajudar a fer un procés de 
maduració que el pintor semblava que desitjava, en sentir l’impuls de superar 
els vells hàbits adquirits al taller, que l’havien conduït a l’adopció de solucions 
mecanicistes i convencionals, per prendre una actitud més receptiva a establir 
una relació dialèctica amb la naturalesa i poder aconseguir més versemblança 
poètica. 
 
 
El fetitxisme de l’objecte 
 
Més enllà de la natural dedicació a la creació artística, els anys de residència a 
Granada van fer créixer l’interès de Fortuny pel col·leccionisme d’antiguitats. En 
realitat, aquesta antiga afició, que ja havia practicat en èpoques anteriors de la 
seva vida, va fer un procés de revitalització fruit del contacte directe amb els 
vestigis patrimonials que encara conservava la ciutat. Sens dubte, l’existència 
d’un ric llegat andalusí va motivar el desig d’enriquir la que havia d’arribar a ser 
una de les millors col·leccions d’antiguitats del seu temps, amb objectes 
materials d’origen àrab. 
 
En aquest sentit, tot i que no va arribar a obtenir el reconeixement que havien 
aconseguit els grans erudits o especialistes del seu temps, sí que li hem 
d’atribuir un criteri molt superior al que podia tenir un simple afeccionat o 
diletant. Segons l’apreciació del seu amic, el també pintor Martín Rico, Fortuny 
tenia una capacitat especial per discernir els objectes autèntics dels falsos, 
cosa que el va convertir en un prestigiós especialista i li va obrir les portes a la 
consideració de grans connoisseurs del seu temps, com el baró Charles 
Davillier o altres grans erudits, amb els quals va compartir una mateixa 
obsessió per la cultura objectual. 
 
Així doncs, durant aquests anys, l’esforç fet va fructificar amb l’assoliment de 
peces de gran valor artístic i arqueològic, entre les quals destaca el magnífic 
Gerro Fortuny o la Rajola que conserva l’Institut Valencia de Don Juan. 
 
La col·lecció de dibuixos 
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És ben coneguda la inclinació de Fortuny pel treball sobre suport de paper. Al 
llarg de la seva dilatada trajectòria, el reusenc va mantenir una relació molt 
estreta amb una de les disciplines nuclears de la pràctica artística. 
 
A aquesta afició es referia un dels seus primers biògrafs, Josep Yxart, en la 
monografia dedicada a l’artista i publicada el 1881: «Dibuixa i pinta 
incessantment del natural, al carrer, al camp, utilitza en la feina els dies de 
festa, les hores de lleure: grava, il·lumina fotografies, dibuixa a la pedra 
litogràfica; la seva activitat abraça les diverses branques de les arts del dibuix». 
 
D’aquesta manera, ens hem situat en l’epicentre de les obres que integren els 
fons de la col·lecció de dibuixos del Patronat de l’Alhambra. Ens referim al grup 
format per una trentena d’obres, la majoria de les quals, exceptuant-ne 
puntualment alguna, se situen en l’etapa d’activitat romana. 
 
En termes generals, estem davant d’un important llegat patrimonial que 
documenta un dels moments més fèrtils del treball de Fortuny, el corresponent 
a l’etapa italiana i, més concretament, un dels més troncals i duradors de la 
seva dilatada trajectòria professional. Durant aquests anys, que van del 1863 al 
1866, el pintor va fixar la seva residència a la ciutat i es va consolidar com un 
dels pintors espanyols més reputats del seu temps. 
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CRONOLOGIA 
 
1838 Neix a Reus (Tarragona) Marià Fortuny i Marsal. 
1847 Comença a estudiar a l’escola pública de dibuix i, poc després, entra al 

taller del pintor local Domènec Soberano. 
1849-
1850 

Moren els seus pares amb pocs mesos de diferència. 

1853 Després de traslladar-se a viure a Barcelona, ingressa a l’Escola de 
Belles Arts (Llotja), on obté diverses mencions honorífiques. Claudi 
Lorenzale, un dels seus professors, l’admet com a aprenent al seu 
taller. 

1857 Guanya una beca de la Diputació per anar pensionat a Roma durant 
dos anys. 

1858 A Roma assisteix a l’Acadèmia Gigi i coneix el que serà el seu gran 
amic, el pintor italià Attilio Simonetti. 

1860 Rep l’encàrrec de la Diputació de pintar una obra que representi 
l’escenari de la guerra d’Àfrica; serà La batalla de Tetuan (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya). Per això, viatja al Marroc. 

1862 Acaba i envia les obres com a pensionat i viatja per segona vegada al 
Marroc, a proposta de la Diputació. 

1863 Li prorroguen la pensió per dos anys més. 
1865 Acabada la pensió de la Diputació, Fortuny continua pintant a Roma 

gràcies a una altra pensió que li concedeix el marit de la reina Maria 
Cristina, el duc de Riánsares. 

1866 Coneix a París el marxant Adolphe Goupil i estableixen un acord 
comercial. Més tard, a Madrid, es retroba amb Federico de Madrazo, 
pintor i director del Museu del Prado, i estableixen relació amb la seva 
família. A Barcelona exposa El col·leccionista d’estampes. 

1867 El 27 de novembre es casa amb Cecilia de Madrazo Garreta. 
1868 Neix a Roma la seva primera filla, María Luisa. Fortuny treballa en La 

vicaria (Museu Nacional d’Art de Catalunya). 
1869 La família Fortuny viatja a París i s’hi instal·la durant un any. Allà coneix 

diversos artistes espanyols i estableix amistat amb qui serà el seu 
primer biògraf, Charles Davillier. 

1870 Fortuny obté un gran èxit a París en vendre algunes de les seves 
millors obres. El 6 de juliol la Cecilia i la seva filla María Luisa viatgen a 
Còrdova, on ja eren Fortuny i Ricardo de Madrazo. D’allà es traslladen 
a viure a Granada, on s’estaran durant més de dos anys. Fortuny 
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adquireix nombroses peces per a la seva col·lecció d’antiguitats mentre 
treballa en La matança dels Abenserraigs (Museu Nacional d’Art de 
Catalunya).  

1871 L’11 de maig neix a Granada el seu fill Marià, comença El jardí dels 

poetes (en parador desconegut) i acaba El tribunal de l’Alhambra 
(Fundació Gala - Salvador Dalí). 

1872 Acaba l’obra Dinar a l’Alhambra (col·lecció particular). 
1873 Fortuny accepta el nomenament d’acadèmic de mèrit de l’Accademia di 

San Luca de Roma. 
1874 Manifesta diverses vegades el seu desig de fer una pintura més 

personal, trencant les imposicions de Goupil. Al juliol s’instal·la a Portici 
(Nàpols), on pinta, entre altres obres, Els fills del pintor en un saló 

japonès (Museo Nacional del Prado). De retorn a Roma, al mes de 
novembre, mor inesperadament. 

1875 Al mes de febrer té lloc a Roma la venda de la major part dels objectes 
artístics i antiguitats que havia col·leccionat. A l’abril, a París, se celebra 
la venda pòstuma de totes les seves obres, que havien quedat al taller, 
moltes de les quals inacabades. 
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