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Fundació Bancaixa, l'Obra Social “la Caixa” i Fundació Museu 

Sorolla presenten l'exposició Sorolla. Un jardí per a pintar 
 
L'exposició, que estarà oberta al públic fins al 19 març del 2018, mostra amb més 

de 120 obres una faceta poc coneguda d'un dels pintors espanyols més 
universals i la seua passió pels jardins 

 
La mostra s'inaugura coincidint amb el desè aniversari de la remodelació del 
Centre Cultural Bancaixa, que es va inaugurar el 7 novembre del 2007 amb 

l'exposició Sorolla. Visió d'Espanya 
 

València, 7 de novembre del 2017. — El president de Fundació Bancaixa, 

Rafael Alcón, el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, 

Xicu Costa, i la directora del Museu Sorolla i comissària de l'exposició, 

Consuelo Luca de Tena, han presentat avui al Centre Cultural Bancaixa la 

mostra Sorolla. Un jardí per a pintar, que descobreix al públic una faceta poc 

coneguda de l'artista valencià i la seua passió pels jardins. L'exposició obri les 

seues portes coincidint amb el desè aniversari de la remodelació de la seu 

social i cultural de la Fundació Bancaixa a València, inaugurada el 7 de 

novembre del 2007 amb l'exposició Sorolla. Visió d'Espanya, que va mostrar 

per primera vegada a Espanya els 14 panells regionals que l'artista valencià va 

pintar per a la Hispanic Society of America amb seu a Nova York. L'exposició, 

que va viatjar per tot Espanya visitant ciutats com Sevilla, Màlaga, Barcelona, 

Bilbao i Madrid, va culminar en 2009 de nou a València junt amb més obres de 

Sorolla procedents de les col·leccions de la Hispanic Society of America i de la 

Fundació Bancaixa, arribant als dos milions de visitants. 

 Coorganitzada per la Fundació Bancaixa, l'Obra Social “la Caixa”, el 

Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, Sorolla. Un jardí per a pintar invita 

els visitants a descobrir gran part de l'obra que l'artista va fer sobre els jardins i 

conèixer en profunditat la influència dels jardins andalusos en la seua producció 

artística i en el propi jardí al qual va donar forma en la seua residència a 

Madrid. Presentada al juliol en CaixaFòrum Sevilla, l'exposició incorpora a 

València obres inspirades en jardins valencians.   
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Comissariada per Consuelo Luca de Tena, directora del Museu Sorolla, 

amb el co-comissariat de María López i Ana Luengo, l'exposició està integrada 

per més de 120 obres entre olis, esbossos, dibuixos, escultures, taulellets i 

fotografies procedents majoritàriament del Museu Sorolla, però també d'altres 

col·leccions com les de la Fundació Bancaixa, Museu de Belles Arts de 

València, Ajuntament de València, Museu Carmen Thyssen de Màlaga, 

Hispanic Society of America i també col·leccions particulars. L'exposició relata 

com Sorolla va concebre el seu jardí d'artista a la seua casa de Madrid i la 

influència que van exercir en la seua obra els patis i jardins dels Reales 

Alcázares de Sevilla i de l'Alhambra de Granada. A més, ofereix al visitant 

l'oportunitat de conèixer com va reflectir en la seua pintura els jardins 

valencians.  

La mostra presenta un Sorolla madur, que al llarg dels seus últims anys, 

enmig dels esforços que li exigeix la realització del gran encàrrec dels murals 

de Visió d'Espanya per a la Hispanic Society de Nova York, troba el temps per 

pensar un jardí, traçar-lo, plantar-lo, conrear-lo i asseure’s a gaudir-lo pintant-lo: 

un Sorolla al mateix temps pintor i jardiner, com ho van ser altres pintors del 

seu temps. L'exposició pretén també cridar l'atenció sobre els aspectes 

específicament botànics del jardí, que són els que hi presten tot allò que Sorolla 

més estimava: color, varietat, moviment, vida. 

Amb motiu de l'exposició s'ha editat un catàleg que, junt amb la 

reproducció de les obres exposades, inclou textos de Blanca Pons-Sorolla, 

Consuelo Luca de Tena, María López Fernández, Ana Luengo Añón, Lucía 

Serredi, Coro Miralles Escobio, Enrique Varela Agüí i Isabel Justo 

Dins de les activitats complementàries, es realitzaran tallers d'art gratuïts 

específics. D'una banda, un taller per a persones majors que es farà en centres 

de dia o centres residencials amb l'objectiu d'acostar l'art de Sorolla als majors 

amb dificultats de mobilitat. D'altra banda, es duran a terme dos tallers de cap 

de setmana dirigits a xiquets de 6 a 11 anys on es realitzarà un recorregut 

d'exploració amb els sentits per l'exposició, que servirà als més menuts per 

prendre consciència de les intencions del pintor i de les emocions que intenta 

transmetre per mitjà de les seues obres; i es dissenyarà i crearà un jardí Pop 
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Up inspirat en l'art del pintor valencià. Tota la informació sobre aquestes 

activitats es pot consultar en el web de Fundació Bancaixa: 

www.fundacionbancaja.es  

L'exposició es pot visitar fins al 19 de març del 2018 de manera gratuïta 

al Centre Cultural Bancaixa (Plaça Tetuan, 23. València) de dilluns a dissabte, 

de 10 a 14h i de 17 a 21h, i els diumenges de 10 a 14h. S'ofereixen també 

visites guiades gratuïtes els divendres i dissabtes a les 18:30h. 

 

 
Para más información: 
Gabinete de Prensa 
Tf. 96 064 58 46 
comunicacion@fundacionbancaja.es 
www.facebook.com/FundacionBancaja 
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ÀMBITS DE L'EXPOSICIÓ 

 

Un jardí per a viure. Un jardí per a pintar 

En 1909, a la seua tornada dels Estats Units després de l'èxit de les 

exposicions a Nova York, Buffalo i Boston, Sorolla encarrega el projecte de sa 

casa a l'arquitecte valencià Enrique María de Repullés i Vargas. Acabada 

d'obtenir la llicència per a construir, en 1911, va tenir l'oportunitat de comprar 

més terreny per ampliar el solar inicial. D'aquesta manera, reformat el projecte, 

el que seria un xicotet jardí quadrat davant d'una casa rectangular, es va 

convertir en una casa en forma de “L”, abraçada per un jardí amb la mateixa 

forma, com un yin i un yan. A aquesta bella casa es va traslladar la família a 

finals de 1911. 

Encara que els seus jardins van ser pensats per a ser pintats i per a 

gaudir-los en família, també havien de complir la seua missió com a espai per a 

la vida social, perquè rebrien la seua elegant clientela abans d'endinsar-se en 

l'estudi y als amics més pròxims per a agradables tertúlies i tes, al sol o davall 

el pòrtic del primer jardí a l'hivern, i a la fresca ombra de la pèrgola a l'estiu. En 

vida de Sorolla el jardí no estava encara encerclat pels alts blocs de pisos 

actuals. El sol el banyava generosament i floria en abundància, regalant el seu 

perfum, però sobretot els colors que, sens dubte, Sorolla havia elegit 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 percebre per la força amb què alguns dels motius del jardí sevillà es van 

manifestar després al del pintor. Els quadres que representen el Jardín de 

Troya –o Rincón del Grutesco– amb el seu pòrtic clàssic, l'escala decorada 

amb taulellet que li dóna accés i la font de marbre es confonen fàcilment amb 

els del propi jardí davanter, o primer jardí, de la casa de Sorolla. 
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Encara que aquest, com el pati de la casa, va ser traçat per l'arquitecte, 

s’hi veu la voluntat de Sorolla en l'elecció d'eixos motius. També la 

contundència de les tanques de l'Alcázar, tal com Sorolla les pinta, té el seu 

transsumpte en aquest jardí, així com la brillant policromia dels taulellets que 

cobreixen el banc (sevillans aquests, de l'antiga casa Mensaque) i les 

contrapetges de l'escala del pòrtic, i també la forma d'emmarcar el pas al segon 

jardí amb dues altes columnes rematades en figures escultòriques. La font de 

marbre, amb la seua tassa lobulada, és un altre record de la del Jardín de 

Troya. L'actual va ser col·locada el 1914; abans va haver-hi una altra, que no 

va agradar mai a Sorolla i que va desmuntar col·locant la seua tassa redona a 

l'estany del tercer jardí.  

 

El pati andalús 

Va ser traçat per l'arquitecte al mateix temps que la casa i el primer jardí, com a 

celobert 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, el disseny de la 

qual sembla directament inspirat en una de les fonts que Sorolla va pintar a 

l'Alcázar. 

Les espècies elegides són xiprers i baladres. Si es jutja per les 

nombroses vegades que pinta xiprers als patis de l'Alhambra és indubtable que 

la forma d'aquests arbres, amb el seu fort accent vertical, li va produir una 

poderosa atracció; una elecció en principi apropiada per a les reduïdes 

dimensions del pati, encara que no van arribar mai a aconseguir-se bé. El 

baladre, tan valencià, va arribar a tenir, si hem de creure als quadres de 

Sorolla, un moment d'extraordinària esplendor. Els taulellets van garantir la 

permanència del color en tot temps: blaus de la fàbrica trianera de Mensaque 

els de la font; verds i grocs, de la fàbrica talaverana de Ruiz de Luna, els de les 

galeries. I la ceràmica va alegrar sempre les seues parets, en estants amb 

atifells i en nombrosos quadrets formats per taulellets antics emmarcats.  
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Segon jardí. Roma i Granada 

El segon jardí, frontissa entre el primer i el tercer i angle de l’”L” que forma el 

conjunt, va ser l'últim a construir-se. Sis anys van passar des de la inauguració 

de la casa fins a 1917, data en què, segons sembla, va quedar acabat. 

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 

transformarà la planta donant-hi un sentit longitudinal. Finalment la pèrgola es 

farà en el tercer jardí i se substituirà per una columnata, que separa els jardins 

segon i tercer en l'actualitat. 

La planta va quedar definida com longitudinal amb el disseny dels 

parterres i el canaló o riad que discorre entre aquests, des d'una font afonada 

de tassa redona, com les que Sorolla havia vist a l'Alhambra, fins a un xicotet 

estany. L'element definitiu per tancar la perspectiva va arribar amb el regal 

d'una estàtua romana, un togat que Sorolla va rebre en 1916. 

   Encara en 1917, en el seu últim viatge a Granada, Sorolla cerca en 

l'Alhambra algunes idees per al seu “nou jardinet”, que aquell mateix any queda 

acabat. Curiosament, sent el jardí que més va preocupar a Sorolla, com 

demostren els nombrosos dibuixos on va anotar les seues idees, va ser 

després el que menys va pintar.  

 

El tercer jardí 

El tercer jardí es va construir al mateix temps que el primer (1911). El seu tret 

principal era un estany que, amb el seu reflex, multiplicaria la llum d'aquest 

espai, molt tancat per la tàpia de la casa veïna i per la pròpia casa de Sorolla. 

El presideix un grup escultòric. En aquest jardí els parterres es van deixar en 

principi sense vorells i durant un temps va créixer amb aspecte un poc 

salvatge. 

El 1915, Sorolla va escometre la reforma d'aquest espai per col·locar 

una pèrgola i regularitzar els parterres amb vores d'obra rematats amb frisos 
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d’alegres taulellets de ceràmica blanca i blava. Al voltant de l'estany es van 

plantar lliris blancs i morats, rododendres, hortènsies i azalees, i en un parterre 

lateral violers rosats que Sorolla va pintar diverses vegades als seus quadres.  

La pèrgola es va convertir en un lloc de reunió i així la veiem als quadres 

del pintor, amb les seues taules i cadires de vímet blanc. Continua sent avui el 

lloc favorit dels visitants. 

 

Eixos, perspectives i transicions 

El paradís domèstic dissenyat per Sorolla estableix, per tant, quatre espais 

clarament diferenciats: quatre jardins, quatre conceptes, quatre funcions 

perfectament imbricats i encadenats per mitjà d'una forta estructura axial. Així, 

els dos eixos articulats en “L” segueixen la forma de la parcel·la i uneixen els 

jardins entre si mitjançant circulacions en colze i visuals obliqües que permeten 

un descobriment lent i pausat de les relacions interespacials: el jardí es va 

desplegant incessantment, desvelant-se davant l'espectador.  

El treball de Sorolla residirà a desenvolupar un complex procés projectiu 

en què el jardí salta de les dues dimensions del llenç a la realitat física del jardí, 

en un procés d'anada i tornada que generarà una infinitat de possibilitats 

pictòriques, font d'inspiració per a molts dels seus quadres. Uns reduïts metres 

quadrats es convertiran 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 un darrere de l'altre a través dels eixos i els seus elements 

focals, de subtils perspectives amb elements de transició i puntuació: escalons 

que salven els desnivells, columnes que subratllen les connexions entre cada 

jardí i el seu veí, fonts, paviments, bancs i testos de ceràmica de vius colors. 

Esment especial ha de fer-se a les escultures, actors principals de la vida del 
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jardí que, marcant eixos de perspectiva, aporten sensualitat i moviment enfront 

de la trama axial del jardí. 

Cada un dels detalls que encara avui podem veure del jardí que va 

somiar el pintor està meticulosament pensat per la mirada de l'artista, que té ja 

al seu cap la idea dels quadres que hi pintarà quan estiga construït, plantat i 

florit. És la recuperació de l'essència dels nostres jardins en l'anomenat jardí 

neo-espanyol, del que Sorolla serà precursor.  

 

Les espècies del jardí 

Són nombroses les espècies vegetals que poden identificar-se als quadres 

pintats per Sorolla i a les fotografies preses a la seua casa de Madrid. Els 

jardins que visita i té ocasió de pintar en els seus nombrosos viatges per 

Espanya li brinden l'oportunitat de descobrir el potencial estètic de moltes de 

les plantes que posteriorment enviarà a Clotilde amb instruccions concretes 

sobre com utilitzar-les en el seu propi jardí. Aquestes constitueixen peces 

fonamentals en la composició de perspectives i transicions, dotant de força les 

seues escenografies, i li permeten tornar a demostrar la seua mestria en el 

tractament de la llum, ara tamisada a través de les fulles dels arbres.  

A eixa intencionalitat estètica i sensorial de les plantes utilitzades i 

retratades per Sorolla s'uneix una segona lectura que ens parla de segles de 

descobriments botànics, avanços en les tècniques de jardineria, esquemes de 

plantació heretats d'altres temps i reminiscències simbòliques que Sorolla 

fusiona amb gran encert per constituir un document únic i personal. 

 

La terra de les flors 

Sorolla va dedicar al paisatge valencià gran part de la seua producció pictòrica. 

Encara que la major part d'aquestes pintures estan dedicades al mar i a la 

platja, l'horta valenciana i l'Albufera tampoc van escapar al seu interès. Sorolla 

es va inspirar especialment en els hortets de fruits i flors, que les casetes del 
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Cabanyal guardaven gelosament entre  tàpies o en la part posterior d'esquena 

al mar. 

 


