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La mostra presenta Goya en l’àmbit de la cort i entre els artistes de la seva època, 
i en revela els sentiments d’amistat per aquells que va deixar a Saragossa 

 

GOYA 
I LA CORT IL·LUSTRADA 

 
 
Francisco de Goya (Fuendetodos, Saragossa, 1746 – Bordeus, 1828) de 
ben jove va anhelar l’èxit que només s’assolia amb una brillant carrera a 
la cort. A poc a poc i fent amb traça i diplomàcia els passos que calien per 
aconseguir el seu propòsit, Goya va prendre la decisió d’anar-se’n de 
Saragossa a Madrid el 1775. El contacte amb la cort va ser definitiu per a 
la seva obra posterior, ja que en va determinar en bona mesura el 
desenvolupament professional. Malgrat el seu èxit amb els reis i amb la 
més alta aristocràcia, Goya no va tallar la relació amb la Saragossa de la 
seva joventut, com ho demostra la correspondència amb el seu amic de la 
infància Martín Zapater. La mostra Goya i la cort il·lustrada descobreix 
Goya en aquell moment concret de la seva vida i obra, i en confronta l’art, 
la tècnica i la visió de la realitat amb les pintures d’altres artistes del segle 
XVIII. L’exposició presenta un conjunt excepcional de 84 obres d’art, 
procedents en la seva majoria del Museo del Prado, juntament amb un 
nombrós grup d’obres d’altres institucions i col·leccions privades. 
L’exposició, que organitzen el Museo Nacional del Prado, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” i el Museo de Bellas Artes de Bilbao, s’estrena a 
CaixaForum Saragossa i viatjarà més endavant a Bilbao. 
 
 

  
Goya i la cort il·lustrada. Organització i producció: exposició organitzada pel 
Museo Nacional del Prado, la Fundació Bancària ”la Caixa” i el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. Comissariat: Manuela B. Mena, cap de Conservació de l’Àrea de Pintura del 
segle XVIII i Goya del Museo Nacional del Prado, i Gudrun Maurer, conservadora de 
l’Àrea de Pintura del segle XVIII i Goya del Museo Nacional del Prado. Dates: del 28 de 
setembre de 2017 al 21 de gener de 2018. Lloc: CaixaForum Saragossa (Av. de 
Anselmo Clavé, 4).  

 @FundlaCaixa @CaixaForum #GoyaCaixaForum 
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Saragossa, 27 de setembre de 2017. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum 
Saragossa, Ricardo Alfós, i la cap de Conservació i la conservadora de l’Àrea 
de Pintura del segle XVIII i Goya del Museo Nacional del Prado, Manuela B. 
Mena i Gudrun Maurer, respectivament, han presentat aquest matí a 
CaixaForum Saragossa Goya i la cort il·lustrada, una exposició inèdita sobre la 
figura i l’obra del pintor aragonès durant els anys de la seva consolidació com a 
pintor de la cort. 
 

Goya i la cort il·lustrada està organitzada pel Museo 
Nacional del Prado, la Fundació Bancària ”la Caixa” i 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao i es podrà veure 
fins al 21 de gener de 2018 a CaixaForum 
Saragossa i posteriorment, entre el febrer i el maig 
del 2018, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.  
 
La materialització d’aquest gran projecte és 
conseqüència de l’acord de col·laboració que van 
subscriure, al setembre del 2015, el president de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el 
president del Real Patronato del Museo del Prado, 
José Pedro Pérez Llorca, per intensificar l’acció 
cultural conjunta que totes dues institucions ja han 
estat duent a terme en els darrers anys. 
 
El compromís de col·laboració entre totes dues 

institucions es va concretar el 2009 amb la posada en marxa del programa 
educatiu ”la Caixa” – Museo del Prado. L’art d’educar, que introduïa els més 
joves en el plaer de conèixer les obres d’art. L’art d’educar, des que es va 
posar en marxa, ha permès que més de 328.000 infants en edat escolar es 
beneficiïn d’aquest projecte educatiu. 
 
Paral·lelament al desenvolupament d’aquest programa educatiu pioner, totes 
dues institucions van signar el 2011 un primer acord de col·laboració pel qual 
”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, passava a formar part del selecte 
grup d’institucions «benefactores» del Museo Nacional del Prado. Aquest 
primer acord va permetre organitzar conjuntament diverses exposicions arreu 
de l’Estat espanyol per apropar al públic part del ric llegat artístic que custodia 
el Museo del Prado. Entre elles, Goya. Llums i ombres i La bellesa captiva. 

Petits tresors del Museo del Prado —a CaixaForum Barcelona—, o El paisatge 

Francisco de Goya. El ninot, 1791-
1792. © Museo Nacional del Prado 
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nòrdic al Prado i Els objectes parlen, projectes, aquests dos darrers, que es van 
poder veure a la ciutat de Saragossa. 
 
L’exposició inèdita que ara s’inaugura a CaixaForum Saragossa, Goya i la cort 

il·lustrada, significa el primer projecte que es concreta fruit del segon conveni 
de col·laboració. Concebuda en un inici únicament per a CaixaForum 
Saragossa, fa poc s’ha sumat a l’esforç d’organitzar-la el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, on es presentarà en la que serà la primera exposició monogràfica 
sobre l’artista en aquella ciutat. 
 
 
La correspondència amb Martín Zapater, punt de partida 

 

El punt de partida és la relació que Francisco de Goya (Fuendetodos, 
Saragossa, 1746 – Bordeus, 1828) va mantenir amb el seu amic Martín Zapater 
quan va viatjar de Saragossa a Madrid. A partir d’aquí, s’organitza aquesta 
mostra que en repassa la figura i obra durant els anys de la seva consolidació 

com a brillant pintor de la cort per 
als reis Carles III i Carles IV, a 
partir d’algunes de les obres més 
reconegudes, procedents del 
Museo del Prado. 
 
Després dels anys de formació a 
Saragossa i Itàlia, Goya es va 
instal·lar a Madrid el 1775 per 
iniciar la carrera cortesana que 
havia ambicionat des de ben jove. 

Va arribar a la cort de Carles III per col·laborar en l’important encàrrec de 
cartrons per a tapissos de temes de caça amb destinació a El Escorial. El 
reconeixement a la cort no li va arribar fins al cap d’onze anys, quan va ser 
nomenat pintor del rei el 1786, i després en ser nomenat primer pintor de 
cambra el 1799.  
 
El contacte amb la cort va ser definitiu per a la seva obra posterior, ja que en va 
determinar en bona mesura el desenvolupament professional. La vida a Madrid 
i el seu èxit amb els reis i amb la més alta aristocràcia no van suposar que 
Goya tallés la relació amb la Saragossa de la seva joventut. La 
correspondència amb Martín Zapater, el seu amic de la infància, n’il·lustra en 
bona mesura la vida familiar i les amistats, a més d’aportar informació 

Antonio Carnicero. Ascensió d’un globus aerostàtic davant la cort 
de Carles IV, 1792-93 (?). © Museo Nacional del Prado 
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fonamental sobre el seu art i els seus encàrrecs. Aquest matís personal va ser 
essencial en el desenvolupament posterior de la seva obra.  
 
Aquesta exposició proposa un acostament a l’evolució de l’art i la figura de 
Goya durant els anys de treball per a la cort i l’aristocràcia en context amb 
altres artistes significatius d’aquella època, com ara Mariano Maella, José del 
Castillo, Luis Paret o Lorenzo Tiepolo. D’aquesta manera, Goya i la cort 

il·lustrada confronta l’art, la tècnica i la visió de la realitat que encarna Goya 
amb les obres d’altres artistes del segle XVIII, amb qui va mantenir nombrosos 
punts de contacte però amb els quals el seu art trencaria definitivament. 
 
La mostra presenta un total de 84 obres, 
principalment pintures a l’oli i cartrons, 
nombrosa correspondència i altres objectes, 
miniatures i estampes, com també alguns 
exemples de l’art decoratiu d’aquest període. 
En la seva majoria, les obres procedeixen del 
Museo del Prado, i inclouen algunes de les 
pintures més famoses de l’artista com ara La 

gallina cega o El ninot. Al cos principal 
d’obres del Museo Nacional del Prado, se 
sumen també obres del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, el Museo de Arte de Ponce a 
Puerto Rico, el Museo de Zaragoza, la 
Fundación Colección Ibercaja i la Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, 
com també altres col·leccions privades.  
 
 
Novetats sobre Goya i obres restaurades 

 
La recerca que han dut a terme per a aquesta exposició les comissàries i els 
professionals del Museo Nacional del Prado ha donat lloc a diverses novetats 
d’interès, com ara la localització d’un nou retrat primerenc de Martín Zapater fet 
per Goya, i també la identificació d’una miniatura del comerciant saragossà, 
obra de Francisca Isidra Meléndez, i també l’adscripció a Agustín Esteve d’una 
primerenca còpia d’una qualitat exquisida del retrat perdut de Goya de Ramón 
Pignatelli.  
 

Francisco de Goya. Autoretrat, entre el 1775 i el 
1779. Museo Goya-Ibercaja, Zaragoza 
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A més, cal destacar la tasca del taller de restauració del Museo Nacional del 
Prado, que ha preparat les obres exposades a fi que es puguin apreciar en tota 
la seva bellesa i qualitat, mentre que les del Museo de Bellas Artes de Bilbao i 
les del Museo de Zaragoza han estat restaurades pels departaments 
corresponents d’aquests museus.  
 
Com és habitual, a partir de la mostra Goya i la cort il·lustrada, l’Obra Social 
”la Caixa” desplega un ampli programa d’activitats per a tots els públics a 
CaixaForum Saragossa, amb un cicle de conferències sobre la vida i l’art de 
Goya en el context de l’Espanya de finals del segle XVIII. També s’ha editat un 
catàleg molt complet amb articles a càrrec de Manuela Mena, Gudrun Maurer i 
Virginia Albarrán. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
 
«Saragossa/Cor/Saragossa/Saragossa» 

 
Goya, que va néixer al petit poble de Fuendetodos, va créixer a Saragossa, on residien els 
seus pares i on ell va viure modestament fins al 1775. Casat el 1773 amb Josefa Bayeu, 
germana de Francisco, pintor de cambra de Carles III, de Ramon i de fra Manuel Bayeu, també 
pintors, Goya se’n va anar definitivament a Madrid, convidat pel seu cunyat, per iniciar-hi la 
carrera cortesana que havia ambicionat des de molt jove. 
Després de la seva formació amb José Luzán a Saragossa (1760-1764), va intentar (1762) 
guanyar una beca de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, que no va aconseguir, i 
més endavant (1766), el premi de pintura, que tampoc no va obtenir. Se’n va anar a Roma pels 
seus propis mitjans (1769-1771) per estudiar a l’Acadèmia del Dibuix, i als vint-i-anys, tot just 
en tornar d’Itàlia, va rebre diversos encàrrecs d’importància que el mostren ben integrat a 
Saragossa, com el fresc del coreto de la basílica del Pilar o les importants pintures murals de 
l’església de la cartoixa d’Aula Dei, a més d’un nombre significatiu de pintures religioses per a 
diferents patrons.  
Artistes, arquitectes, escultors i mecenes de l’aristocràcia, com també amics comerciants o 
protagonistes de les empreses econòmiques d’aquest temps, com Martín Zapater, company 
seu des de nens, o Juan Martín de Goycoechea, Ramón de Pignatelli i molts altres, van 
mantenir els vincles de l’artista amb Saragossa, i el seu record li va romandre a la memòria fins 
als anys finals a Bordeus.  
 
Goya i Madrid, 1775. La caça 

 
Un cop establert Goya amb la seva família a Madrid el 
1775, la seva feina va consistir a pintar nou cartrons per 
a tapissos amb escenes cinegètiques per a les 
decoracions de les sales palatines d’El Escorial. 
 
L’artista es dedicava també a la caça menor, per a ell la 
«major diversió arreu del món» i el passatemps que més 
el va unir amb Martín Zapater, tant a Saragossa com 
durant la seva relació a distància, segons que revelen 
les cartes de l’artista al seu estimat amic. Amb això, tots 
dos pertanyien als honrats privilegiats que, a partir de 
mitjan segle XVIII, gaudien d’accés a aquest esbarjo que 
s’havia reservat fins llavors a la família reial, als nobles i 
als eclesiàstics. El mateix rei fins i tot va encarregar al 
seu pintor de cambra aragonès, Francisco Bayeu, que li 
proporcionés gossos de caça d’una raça especial 
d’Aragó. 
 
Aquest canvi de la societat, en la qual la burgesia va guanyar rellevància també en el Govern, 
es reflecteix en els retrats oficials d’aquesta època i en les pintures amb assumptes de caça, 
com els cartrons de Goya, en què apareixen protagonistes de classes més humils, ennoblits 

Luis Egidio Meléndez. Bodegó amb colomins, 
cistell de menjar i bols, tercer quart del segle XVIII 

© Museo Nacional del Prado. 
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amb notables referències clàssiques a la bellesa ideal. També el bodegó de caça d’aquell 
temps es distingeix per la representació més realista de l’insigne trofeu, que finalment Goya 
desproveeix de tota connotació simbòlica i tradicional en la seva nova imatge d’una caça amb 
reclam. 
 
La cort il·lustrada: punt de trobades 

 
Madrid, la vila i cort a la qual Goya es va traslladar el 1775, havia arribat a l’apogeu des que el 
1700 va pujar al tron la dinastia Borbó, procedent de França i hereva de la grandesa i 
modernitat de Lluís XIV. Fins llavors, hi havien regnat tres monarques: Felip V i els seus fills 
Maria Gabriela de Savoia, Lluís I i Ferran VI. El 1775 el rei era Carles III, fill d’Isabel Farnese. 
Monarca il·lustrat, envoltat de ministres d’idees avançades i exemple dels programes de la 
Il·lustració, Esquilache, Campomanes o Floridablanca, havia continuat amb eficàcia la 
modernització de la ciutat i del regne, el desenvolupament de la indústria i del comerç, 
l’ordenació d’unes classes socials en què es definia per primera vegada la incipient burgesia i 
un poble que gaudia de més bones possibilitats de treball.  
Les arts havien rebut l’impuls de la corona amb la creació de les acadèmies de belles arts, la 
invitació d’artistes i arquitectes estrangers, com els refinats retratistes francesos, Houasse, 
Ranc i Van Loo, els brillants creadors de composicions mitològiques procedents d’Itàlia, com 
Giaquinto i Tiepolo, i els arquitectes del nou palau reial, com Filippo Juvara i Giovanni Battista 
Sacchetti, i Francesco Sabatini ja a mitjan segle, com també els d’altres empreses dirigides per 
Juan de Villanueva. Exquisits pintors del rococó, com Flipart, Amigoni i Paret, van donar pas a 
la figura excepcional del neoclàssic Anton Raphael Mengs, amb qui ja en el decenni del 1770 
van prendre el relleu dels joves artistes espanyols, i entre ells la figura genial de Goya.  
 
El refinament femení al segle XVIII 

 
El concepte de refinament es va desenvolupar a Espanya durant la segona meitat del segle 
XVIII en relació amb la idea de civilització. Suposava un desig d’elevació a través dels modals, 
els costums i els gustos, en definitiva, de la vida social en general, i es va manifestar 
especialment en les noves formes de sociabilitat i en la indumentària. Es van generalitzar 
llavors les tertúlies, l’assistència a vetllades, les festes, els balls, els teatres i les passejades, 
activitats que van fer que les dones abandonessin l’àmbit tancat de la llar i comencessin a 
poblar els espais públics.  
 
En aquest context, la indumentària hi va tenir un paper essencial, ja que no només va ser el 
mitjà principal per fer-se visible en tots aquests llocs, sinó que vestir refinadament i sempre a la 
moda es va considerar una manifestació dels costums civilitzats. Aquests canvis, a més, van 
afectar tots els nivells socials, que, gràcies a la democratització del vestit a causa de la 
comercialització de teles cada vegada més assequibles, es van començar a confondre entre 
ells, a fer-se passar pel que no eren, la qual cosa va donar lloc a un joc d’aparences que 
s’intentaria resoldre mitjançant la proposta, fallida, de creació d’un «vestit nacional». 
 
En aquesta secció es pot fer un recorregut per l’evolució de la moda des de l’exquisidesa i 
profusió decorativa del rococó fins a la simplicitat de tons revolucionaris del neoclassicisme, 
tant en la vestimenta femenina com en la masculina, que es van diferenciar poc pel que fa a 
riquesa, ornamentació i elegància, mitjançant retrats i escenes protagonitzats per nobles, majos 
i petimetras. 
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L’amistat i l’èxit 

 
El 1786 Goya va ser nomenat pintor del rei, al cap de deu anys d’arribar a la cort i que 
comencés a treballar per a la corona. El 1780 l’havien elegit acadèmic de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando i poc temps després se’n va anar a Saragossa per fer-se càrrec 
dels frescos de la cúpula de Regina Martyrum a la basílica del Pilar. No van agradar i la junta 
d’obres el va obligar a acceptar les correccions de Francisco Bayeu. La humiliació per a qui era 
ja acadèmic va ser gran i Goya va tornar a Madrid i no va treballar mai més a la seva ciutat. 
Tampoc va rebre nous encàrrecs reials, perquè aquests depenien de Bayeu, però l’artista va 
tirar endavant amb el suport del secretari d’Estat, Floridablanca, i d’algunes figures 
significatives, com l’infant Lluís de Borbó, els ducs d’Osuna i intel·lectuals com Jovellanos i 
Ceán Bermúdez.  
El 1789 Goya va ocupar finalment el càrrec de pintor de cambra i poc després deia al seu amic 
Zapater que «del rei cap avall tothom em coneix». En 1790 l’artista va viatjar per sorpresa a 
Saragossa i es va retrobar amb el seu amic, que va retratar llavors, i un cop més el 1797 ja com 
a notable comerciant i membre destacat de la societat aragonesa, ben lluny ja, com per a Goya, 
els seus anys de penúries. 
En la que s’ha anomenat «dècada prodigiosa», l’artista va incrementar la seva fama i va pintar 
per als membres més destacats de l’aristocràcia i de la política, i, com a pintor oficial de Carles 
IV i de Maria Lluïsa, els retrats d’aquests, que van culminar el 1800 amb La família de Carles 

IV.  
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 

Conferència a càrrec de la comissària  

Dijous 28 de setembre | 19 h  

A càrrec de Gudrun Maurer, conservadora de pintura del segle XVIII en el Museo del 

Prado.  
Preu: 4 €. Places limitades  
 

ACTIVITATS PER AL PÚBLIC GENERAL  

 
Cicle de conferències: Francisco de Goya. Vida i art d’un artista a l’Espanya de 

finals del segle XVIII  

Cicle a càrrec de reconeguts especialistes, per aprofundir en la vida i l’obra del Goya 
de finals del segle XVIII i analitzar l’art i la societat de l’època il·lustrada. Coordinat per 

Manuela Mena, cap de l’Àrea de Conservació del segle XVIII i Goya. Museo Nacional 
del Prado.  
Preu per conferència: 4 €. Places limitades  

 
Dimarts 3 d’octubre | 19 h  

L’evolució de l’art de Goya a través de la correspondència amb Martín Zapater  

A càrrec de Manuela Mena, cap de l’Àrea de Conservació del segle XVIII i Goya. Museo 
Nacional del Prado.  
 

Dimarts 10 d’octubre | 19 h  

De la sensualitat al romanticisme: la varietat de les imatges en el Madrid de finals 

del segle XVIII  

A càrrec de Gudrun Maurer, conservadora de l’Àrea de Conservació del segle XVIII i 
Goya. Museo Nacional del Prado. 
 

Dimarts 17 d’octubre | 19 h  

Del Goya viatger. Pinzellades d’una joventut itinerant  

A càrrec de José Luis Ona, historiador i arqueòleg.  

 
Dimarts 24 d’octubre | 19 h  

El poble i els seus costums en la Il·lustració espanyola  

A càrrec de Virginia Albarrán, col·laboradora científica de l’Àrea de Conservació del 
segle XVIII i Goya. Museo Nacional del Prado. 
 

 
VISITES COMENTADES  
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Dimecres, a les 18 h, 18.30 h i 19 h 
Dissabtes, a le 

                                                                                                                                                                                                                                           
s 18 h, 18.30 h i 19 h 
Diumenges, a les 11.30 h, 12 h i 12.30 h 

Preu per persona: 3 €  
 
VISITES CONCERTADES PER A GRUPS  

Horari a convenir. Reserves: 976 768 201. Preu per grup: 60 €. Idiomes: castellà, 
anglès i francès  
 

VISITES AMB CAFÈ TERTÚLIA 

Per a grups: dia i hora a convenir. Preu per grup: 60 €. Reserves: 976 768 201. 
Idiomes: castellà, anglès i francès. Individualment dimecres | 16.30 h. Preu per 

persona: 4 €  
 
ACTIVITATS FAMILIARS  

VISITES EN FAMÍLIA  
Dissabtes | 12 h. Preu per persona: 2 €  
 

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  

Un recorregut per l’exposició que proposa una aproximació als continguts a través de 
l’observació de les obres, el diàleg amb els participants i un seguit d’activitats 
pràctiques.  

Nivells: educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Durada de la visita 
dinamitzada: 1 h i 30 min. Durada de la visita comentada: 1 hora. Preu: 25 € per grup 
(màxim, 30 alumnes per grup). Reserves: 976 768 201. 
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GOYA 
I LA CORT IL·LUSTRADA 

 
 

 
 

Del 28 de setembre de 2017 al 21 de gener de 2018 
  
 
 

 
CaixaForum Saragossa 

Av. de Anselmo Clavé, 4 

50004 Saragossa 
Tel. 976 768 200 
 

Horaris 

Obert tots els dies 
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 
www.obrasociallacaixa.org 

 

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 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 @FundlaCaixa @CaixaForum #GoyaCaixaForum 


