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CaixaForum Lleida presenta en primícia a l’Estat una exposició amb la selecció 
més important de pintura flamenca i holandesa provinent de Suïssa 

 

 

 

 

 

A meitat de camí entre nord i sud, situada en una cruïlla comercial 
estratègica, Ginebra conserva el conjunt més important d’obres 
flamenques i holandeses dels segles XVI  i XVII a Suïssa, fruit tant d’una 
predilecció per la pintura del nord com del cosmopolitisme dels seus 
col·leccionistes. Pintura Flamenca i Holandesa del Museu de Ginebra 

organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” juntament amb el Museu d’Art i 
Història de Ginebra es presenta per primera vegada a CaixaForum Lleida i 
està constituïda per 48 obres, provinents en la seva totalitat de la 
institució suïssa, entre les que destaquen pintures d’artistes clàssics com 
Brueghel, van Haarlem o Teniers, entre d’altres. L’exposició proposa un 
recorregut molt revelador de l’estil flamenc i els gèneres sorgits de la 
demanda de nous compradors. Flandes va ser una regió europea 
especialment urbanitzada i desenvolupada social i econòmicament, cosa 
que va donar peu en els segles XVI i XVII que a ciutats com Anvers, Bruges, 
Brussel·les, Amsterdam o Leiden hi naixés el comerç de l’art. Els mestres 
flamencs eren altament valorats, i les seves obres es compraven i es 
demanaven a tot Europa. Les noves classes acabalades que estaven 
interessades a adquirir pintura van impulsar el naixement de la pintura de 
gènere.  

 
Pintura Flamenca i Holandesa Del Museu de Ginebra. Organització: Obra Social 
”la Caixa” i Museu d’Art i Història de Ginebra. Comissariat: Mayte García-Juillard, 
conservadora del Museu d’Art i Història de Ginebra. Dates: del 5 d’octubre de 2017 al 
14 de gener de 2018. Lloc: CaixaForum Lleida (Blondel, 3). 

 
@FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT | #PinturaFlamenca 
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Pieter Bruegel el Jove, Festa de l’Arbre de maig (c. 1620). © Musée d’art et d'histoire, Genève. Don de Roger 

et Françoise Varenne, Genève, 1942, Bettina Jacot-Descombes  

Lleida, 4 d’octubre de 2017. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró; el director de l’Àrea de Negoci de CaixaBank a 
Lleida, Ignasi Fanlo;  la conservadora del Museu d’Art i Història de Ginebra i 
comissària de l’exposició Mayte García Julliard  i la directora de CaixaForum 
Lleida, Maribel Tost, han presentat aquest matí a CaixaForum Lleida l'exposició 
Pintura Flamenca i Holandesa dels Museu de Ginebra. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” i el Museu d’Art i Història de Ginebra s’alien per 
mostrar per primera vegada a l’Estat espanyol, la selecció més important de 
pintura flamenca i holandesa provinent de Suïssa. Aquesta exposició es 
presenta en primícia a CaixaForum Lleida i posteriorment es podrà visitar a 
CaixaForum Girona i CaixaForum Tarragona. 

Les 48 obres que composen 
l’exposició pertanyen al Museu 
d’Art i Història de Ginebra. La 
selecció d’obres honora artistes 
reconeguts com ara Cornelis 
Cornelisz, van Haarlem, Pieter 
Brueghel el Jove, Jan Brueghel 
el Vell, Philips Wouwerman, 
Nicolaes Maes, Jan Josefsz, 
van Goyen, David Teniers i Jan 
Weenix, però també pintors 
menys coneguts i fins i tot 
anònims que van contribuir, cadascú a la seva manera, al segle d’or dels 
Països Baixos. Minuciosament estudiats i restaurats entre el 2005 i el 2009 
amb la col·laboració de la Universitat de Ginebra, els quadres d’aquesta mostra 
han anat revelant els seus secrets, però no sempre tots els seus misteris. L’art 
dels segles XVI i XVII continua oferint encara nombroses àrees d’investigació, 
com ara l’estudi material dels quadres, la interpretació iconogràfica i la història 
del gust, del mercat de l’art i dels col·leccionistes.  

Els Països Baixos del nord i del sud van conèixer un desenvolupament 
econòmic sense precedents al llarg dels segles XVI i XVII, en part gràcies als 
èxits comercials dels ports d’Anvers i Amsterdam, tot i malgrat els conflictes de 
l’època. Els pintors comptaven amb una burgesia adinerada aficionada a l’art, 
hereus de la gran tradició de la pintura flamenca del segle XV. 
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Cornelis Cornelisz van Haarlem, Al·legoria de la Fortuna (1590)  ©  Musée d'art et d'histoire, Genève. Dépôt de la 

Fondation Lucien Baszanger. Foto : Bettina Jacot-Descombes  

Aquest període es pot considerar, des d’un punt de vista artístic, un veritable 
segle d’or durant el qual, esperonats per la demanda, els tallers es van 
multiplicar i la professió de marxant es va convertir en un ofici atractiu. I encara 
s’hi va sumar l’enginy dels artistes, que van concebre temes fins aleshores 
inexistents. La varietat va ser un altre factor del procés i van sorgir noves 

tradicions pictòriques: 
paisatges serens i boscos 
impressionants, escenes de 
la vida quotidiana, tavernes, 
natures mortes o complicats 
gerros de flors. No hi van 
faltar, en aquests nous 
temes, els dobles sentits ni 
els missatges ocults, la 
majoria dels quals 

 moralitzadors: també al nord, el tema barroc del desengany tenia adeptes. El 
que oferien aquests pintors, però, era una manera inèdita d’enfrontar el públic 
amb la seva pròpia imatge, amb el seu dia a dia efímer i amb el lent pas del 
temps. El realisme del nord va obrir perspectives espirituals i pragmàtiques, i va 
comptar amb els pintors com a incentiu per més entreteniment, però també per 
més agudesa, tal com suggeria el pintor i teòric Karel van Mander el 1603. 

Dividida en cinc àmbits l’exposició proposa una selecció d’obres de la pintura 
flamenca i holandesa dels segles XVI i XVII, representativa d’aquelles noves 
iconografies, tot respectant l’ordre canònic de la jerarquia entre gèneres vigent 
durant aquell període. Aquesta jerarquia, teoritzada per l’italià Leon Battista 
Alberti al segle XV i plasmada de manera més acadèmica al XVII, va permetre 
incloure la pintura –que solia considerar-se encara un simple ofici manual– en 
el cercle de les arts liberals. D’aquesta manera, els pintors i els defensors de la 
pintura posaven de manifest l’esforç intel·lectual i l’enginy que necessita la 
composició de qualsevol escena. Les idees que sorgeixen de la inventio, tan 
preuades en l’art de la retòrica, van passar a ser, juntament amb el dibuix 
preparatori, la base argumentativa del debat. Malgrat que en la pràctica només 
tenia un impacte relatiu, aquesta jerarquia va influir tant en l’organització dels 
tallers com en el mercat de l’art. 



 

 

 

  

Dossier de premsa 
 

 5

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 

EL PAISATGE 

Fins al segle XV, el paisatge va tenir un paper secundari, subordinat al 
protagonisme de les figures. De vegades, però, alguna ciutat existent o algun 
paratge conegut donaven més relleu a l’escena principal. De mica en mica, al 
llarg dels segles XV i XVI, es va produir una inversió jeràrquica i el que fins 
aleshores havia estat un mer decorat va anar guanyant presència, fins al punt 
que les figures podien semblar simples detalls decoratius, tal com passa en els 
quadres de Jan Brueghel el Vell. Arbres de diferents espècies, solcs a terra, 
cels carregats de núvols, cases aïllades o pobles animats... Cada element 
servia de pretext als pintors per demostrar el seu talent colorista i compositiu. El 
paisatge va guanyar tanta autonomia que, a principis del XVII, pintors com 
Roelant Savery o Meindert Hobbema es dedicaven exclusivament a aquest 
gènere. Les variacions de la llum i de la temperatura van adquirir cada vegada 
més importància i la naturalesa, un caràcter inquietant. Malgrat això, el realisme 
dels paisatges flamencs i holandesos és relatiu: en la majoria dels casos, els 
pintors recollien, en successius dibuixos, diferents versions d’una mateixa vista 
o de diverses vistes i després, en la tranquil·litat del taller i protegits de la 
intempèrie, componien un paisatge ideal capaç de generar emocions i evocar 
records. 

AL·LEGORIES I ESCENES DE LA HISTÒRIA SAGRADA 

Al·legories 

Cadascuna de les tres al·legories presents en aquesta sala proposa una versió 
diferent d’un mateix tema: la futilitat de l’afany d’èxit i la inútil acumulació de 
riqueses. En la manierista Al·legoria de la Fortuna de Cornelis Cornelisz. van 
Haarlem –artista molt influenciat per l’estil de Miquel Àngel–, domina l’agitació. 
A la Vanitat de Willem Bartsius, la serenitat, i a El cavaller cristià, obra de 
Philips Wouwerman, el tema té un aire heroic. Una varietas que era apreciada 
tant pels pintors com pels col·leccionistes.  
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Escenes de la història sagrada 

Fins ben entrat el segle XVI, a les províncies catòliques del sud seguien vigents 
els models de la pintura flamenca del segle XV nascuts als tallers dels germans 
Van Eyck i de Dirk Bouts, com es veu a La Mare de Déu amb el Nen, d’un 
pintor desconegut. Poc a poc, però, al llarg del segle XVII, la relativa senzillesa 
d’aquests models va ser substituïda pels aires barrocs de la imparable 
influència de Rubens. Les històries sagrades s’interpretaven a la manera 
italiana, per exemple en el quadre de Victor Wolfvoet el Jove. A les set 
províncies del nord, en canvi, la reforma va comportar una progressiva reducció 
del nombre de pintures religioses. Un cop signada la Unió d’Utrecht el 1579, 
que s’oposava al domini catòlic, el protestantisme seria considerat religió 
pública. Els catòlics no van ser perseguits, però ja no podien professar la seva 
fe obertament. Van sorgir aleshores nombroses schuilkerk, petites esglésies 
clandestines amagades en edificis privats. Això explica, en part, l’escassesa de 
pintures religioses al nord a partir del segle XVII i també la mida relativament 
petita d’algunes obres, més aptes per a la devoció en la intimitat. Cal tenir en 
compte, però, que els pintors holandesos establerts a Roma a partir del segle 
XVII no van dubtar a l’hora de pintar quadres inspirats en l’Antic i el Nou 
Testament. Interpretada d’una manera discreta, la italianització dels quadres de 
Cornelis van Poelenburgh és evident, i és simptomàtica de l’internacionalisme 
pictòric d’aquell període a la capital italiana.  

NATURES MORTES I GERROS DE FLORS 

Segons la teoria, al graó més baix de la jerarquia dels gèneres hi ha les natures 
mortes, és a dir, la representació d’objectes inanimats, ja siguin naturals o 
artificials. Si pintar una figura i aconseguir que tingui vida és el repte suprem 
per a un pintor, la representació d’elements inerts ha de ser, aparentment, molt 
més fàcil. Ara bé, una cosa és la teoria i una altra la pràctica. L’èxit que van 
tenir aquests quadres s’explica, en part, pel seu preu més assequible, però no 
només per això: els amants de la pintura sabien apreciar la combinació 
d’espècies de flors de diferents estacions en un mateix gerro, cosa que li 
donava una decorativa i elegant dimensió d’eternitat. De la mateixa manera, 
reconeixien els símbols moralitzadors d’una papallona, insecte efímer per 
excel·lència, però també la riquesa d’una taula on s’exposaven aus i llebres 
que expressaven la posició benestant o l’habilitat caçadora del mecenes del 
quadre. D’altra banda, al marge dels detalls narratius, aquests temes 
suposadament lleugers comportaven per als pintors un repte tècnic si volien 
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que la qualitat de les textures –la suavitat dels pètals o el tacte de la pell d’un 
animal– estigués en sintonia amb la temperatura dels colors del clarobscur de 
qualsevol racó d’una cuina o d’un rebost. 

 

ARQUITECTURES I ESCENES DE LA VIDA QUOTIDIANA (SEGLE XVII) 

Aquest consell és emblemàtic d’una certa concepció de l’art de la pintura dels 
segles XVI i XVII: cada pintor té el seu talent, diferent dels altres, i malgrat que hi 
ha genis que els tenen tots, la majoria trauran més profit de concentrar-se en 
un o dos gèneres. De manera implícita, el consell també suggereix que, per a 
cadascun dels temes, els pintors trobarien uns clients. La qualitat de l’execució, 
la veracitat de les expressions i la materialitat dels objectes eren tan importants 
com la temàtica del quadre. En són exemples els interiors d’església, que 
exigien al pintor el domini de la perspectiva i l’interès pels jocs de llums i 
ombres. El mateix passa amb les escenes de la vida quotidiana: cada obra 
exposada en aquesta sala admet més d’una interpretació. El bou escorxat fa 
referència al sacrifici de Crist, L’operació denuncia la credulitat dels ignorants i 
Els cinc sentits és un joc d’endevinalles. La majoria d’aquests “moments” 
havien estat inventats a principis del XVI pel Bosch i per Pieter Brueghel el Vell, 
però els seus seguidors del XVII els van saber aprofitar per proposar jeroglífics i 
lliçons morals o, senzillament, per documentar el dia a dia. 

RETRATS 

El retrat és un gènere a part. Tot i que alguns tractats el classificaven com un 
gènere menor, no deixava de ser una font d’ingressos per als pintors amb 
talent, ja que posseir un retrat d’un mateix o d’algun membre de la família era 
un signe de riquesa. A principis del segle XVI, artistes com ara Holbein, al nord, 
i Tiziano, al sud, havien anat renovant els codis del gènere i les obres 
incorporaven elements significatius de la vida quotidiana o del rang social del 
retratat, tal com es pot observar al Retrat de l’orfebre Wenzel Jamnitzer de 
Nicolas de Neufchâtel. Més humana i personal, aquesta nova manera d’abordar 
el retrat seduïa nombrosos clients als antics Països Baixos, tant a les 
províncies catòliques com a les protestants. Durant la primera meitat del segle 
XVII, els pintors, adeptes a un naturalisme subtil i comunicatiu, van retratar els 
seus models d’una manera encara més vistosa i van assolir tanta destresa que 
els quadres semblen pintats per sorpresa, com fa palès el Retrat d’un home de 
Jacob Adriaensz. Backer. A partir del 1640, arran de la influència de Van Dyck, 
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el retrat va adquirir qualitats més sofisticades, cosa que es pot observar en les 
obres de Caspar Netscher i de  Nicolaes Maes, autors que van aconseguir un 
elegant equilibri entre l’exquisidesa dels fons, la lluminositat dels vestits i la 
delicadesa de les carnacions.  
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 
 
PER AL PÚBLIC GENERAL 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 
PINTURA FLAMENCA I HOLANDESA: CAP A LA MODERNITAT 
Dimecres 4 d’octubre, a les 19 h 
Mayte García Julliard, conservadora adjunta del Departament de Belles Arts del Museu 
d’Art i Història de Ginebra 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Cada dissabte, a les 18.30 h, en català 
1 de novembre, 8 i 24 de desembre i 14 de gener, a les 12 h, en castellà. Preu: 3 € 
 
UN PASSEIG PER LA PINTURA FLAMENCA I HOLANDESA DEL MUSEU DE  
GINEBRA 
29 de novembre, 14 de desembre i 10 de gener, a les 18 h 
Cafè tertúlia a l’exposició. Preu: 4 € 
 
VISITES COMENTADES EN GRUP A L’EXPOSICIÓ 
Horari a convenir 
Preu per grup: 60 € (25 persones com a màxim) 
Més informació i reserves al telèfon 973 27 07 88 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES 

 
EL GRAN SEGLE DE LA PINTURA FLAMENCA: A LA RECERCA DE L’INDIVIDU I 
LA REALITAT 
Una aproximació a la capacitat descriptiva dels pintors flamencs i el seu gust per la 
vida quotidiana, que va ser punt de mira en l’Europa del segle XV. 
 
CREACIÓ, HISTÒRIA I DIGNITAT HUMANA 
Dimarts 24 d’octubre, a les 19 h 
A càrrec d’Eva March, professora d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra  
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PINTAR L’ARQUITECTURA 
Dimarts 31 d’octubre, a les 19 h 
A càrrec de Carme Narváez, professora del Departament d’Història de l’Art de la 
Universitat de Barcelona 
 
LA VIDA QUOTIDIANA  
Dimarts 7 de novembre, a les 19 h 
A càrrec de Rosa Creixell, professora del Departament d’Història de l’Art de la 
Universitat de Barcelona 
 
PINTAR, MENJAR I BEURE 
Dimarts 14 de novembre, a les 19 h 
A càrrec de Joan Ramon Triadó, professor titular d’Història de l’Art de la Universitat de 
Barcelona. Preu: 4 € 
 
 
PER AL PÚBLIC ESCOLAR 

 
VISITES DINAMITZADES 
De dilluns a divendres, a les 9.30, 11 i 12.30 h 
Nivells recomanats: cicle mitjà i superior de primària i 1r i 2n d’ESO 
Durada: 1 h 30 min 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
De dilluns a divendres, a les 9.30, 11 i 12.30 h 
Nivells recomanats: a partir de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Preu per grup: 25 € (30 alumnes com a màxim) Durada: 1 h 
Més informació i reserves al telèfon 973 27 07 88 i a www.eduCaixa.com 
 
PER AL PÚBLIC FAMILIAR 

 
UN VIATGE A TRAVÉS DEL TÚNEL DEL TEMPS (+8) 
29 d’octubre, 26 de novembre i 10 de desembre, a les 12 h 
27 de desembre i 2 i 13 de gener, a les 18 h 
Visita taller a l’exposició adreçada al públic familiar. Preu: 2 € 
Els nens i les nenes han d’anar acompanyats d’un adult. 
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Del 5 d’octubre de 2017 al 14 de gener de 2018 
 

CaixaForum Lleida 
Blondel, 3 
25002 - Lleida 
Tel. 973 270 788 
 
Horari: 
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 
25 de desembre i 1 i 6 de gener, 
tancat 
 
 

Obra Social “la Caixa 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Venda d’entrades: 
www.CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco Ribera - 93 240 32 05 / 609 31 78 56 / mnvelasco@lacaixa.es 
Josué Garcia – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


