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L’Obra Social ”la Caixa” mostra a CaixaForum Barcelona alguns dels 
tresors més grans de l’art islàmic, des de l’antiga Al-Andalus fins a l’Índia  

 
Els mons de l’islam a la 
col·lecció del Museu Aga Khan 
 
 
L’art, la història, les tradicions i les geografies del món islàmic, des de 
l’Orient Llunyà fins a la península Ibèrica, protagonitzen l’exposició Els 

mons de l’islam a la col·lecció del Museu Aga Khan. Organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa” en col·laboració amb el The Aga Khan Trust for Culture, 
mostra algunes de les millors realitzacions no únicament de l’àmbit islàmic, 
sinó de tot l’art universal, amb el denominador comú de la llengua àrab i la 
religió musulmana. La col·lecció del Museu Aga Khan posseeix peces 
valuoses i significatives de gairebé totes les dinasties històriques del món 
musulmà. Aquestes obres descriuen la magnificència de les corts dels 
abbàssides, els fatimites, els safàvides o els mogols, i demostren la 
ductilitat de l’art islàmic, capaç de transmetre un missatge, no sempre 
religiós, adoptant diferents estils i combinant elements procedents de 
tradicions culturals diverses, de la romana a la persa, de la turca a la xinesa, 
de la magribina a la hindú, per transformar allò que s’imita fins a donar-hi 
una personalitat pròpia. La mostra, que es podrà veure a CaixaForum 
Barcelona fins al 17 de gener de 2010, presenta un conjunt de 190 objectes 
que comprenen uns 1.400 anys d’història i resumeixen, en fusta, pedra, or, 
bronze, ivori, vidre, ceràmica, teixit, pergamí i paper, les millors fites 
artístiques d’un món que s’estén des de l’antiga Al-Andalus fins a l’Índia.  
 
 

L’exposició Els mons de l’islam a la col·lecció del Museu Aga Khan, 
comissariada per Benoît Junod, director de Museus i Exposicions de The 
Aga Khan Trust for Culture, es podrà veure a CaixaForum Barcelona (Av. 
Marquès de Comillas, 6-8) del 9 d'octubre al 17 de gener de 2010. 

 
 
 
 



Barcelona, 8 d'octubre de 2009. El director general de la Fundació "la Caixa", 
Jaume Lanaspa i el director general del The Aga Khan Trust for Culture, Lluís 
Monreal, han presentat avui l’exposició Els mons de l’islam a la col·lecció del 

Museu Aga Khan, que es podrà veure a CaixaForum Barcelona fins al pròxim 
mes de gener. 
 
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica a les cultures procedents de 
l’Antiguitat tenen com a missió mostrar les maneres diferents com els homes i les 
dones de diversos llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans qüestions 
universals, així com ampliar les perspectives sobre el món. Entre altres, 
recentment ”la Caixa” ha acollit mostres destacades com les que s’han dedicat a 
l’escultura figurativa índia o a la civilització etrusca. 
 
Els mons de l’islam a la col·lecció del Museu Aga Khan, organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa” en col·laboració amb The Aga Khan Trust for Culture —agència 
cultural de l'Aga Khan Development Network—, mostra un conjunt de 190 
objectes d’art islàmic que comprenen catorze segles d’història des de la península 
Ibèrica fins a l’Extrem Orient. Ha pres part en la mostra, comissariada per Benoît 
Junod, director de Museus i Exposicions de The Aga Khan Trust for Culture, un 
comitè científic constituït per experts internacionals.  
 
La mostra pretén qüestionar els tòpics actuals sobre la polaritat entre l’Orient i 
l’Occident, i acostar punts de vista sobre la cultura musulmana, part integral de 
l’herència històrica espanyola. A través d’obres d’art de diferents èpoques i 
orígens geogràfics, l’exposició reflecteix l’esplendor de la cultura musulmana en 
tota la seva diversitat, i posa de manifest el pluralisme de l’islam, tant pel que fa a 
les interpretacions de la fe alcorànica com a la varietat d’estils, materials i 
tècniques que es plasmen a les seves expressions artístiques. 
 
Les obres procedeixen de The Aga Khan Trust for Culture (AKTC), que posseeix 
una de les col·leccions més grans del món dedicades a l’art islàmic, reunida perl 
príncep Aga Khan al llarg de les dues últimes dècades, amb peces significatives i 
valuoses gairebé de totes les dinasties històriques del món musulmà que 
permeten resumir, en fusta, pedra, or, bronze, ivori, vidre, ceràmica, teixit, 
pergamí i paper, les millors fites artístiques del món islàmic.  
 
Actualment, l’AKTC duu a terme un projecte per construir a la ciutat de Toronto 
(Canadà) un museu que aculli de forma permanent les seves col·leccions. 
Mentrestant, les obres es presenten a diferents ciutats del món. Per exhibir-les a 
CaixaForum Barcelona, s’ha plantejat una nova organització dels fons de la 
col·lecció, tenint en compte que es mostren en un país que ha tingut la seva 
pròpia cultura musulmana. 
 



Entre les obres exposades destaca un ric grup de manuscrits i miniatures amb 
representacions figuratives que es consideren de les millors realitzacions no 
únicament de l’àmbit islàmic, sinó també de l’art universal. Rebaten el tòpic tan 
difós de la prohibició de les imatges en l’art islàmic, ja que, si bé l’islam no utilitza 
cap motiu animal ni humà als edificis o els objectes relacionats amb l’esfera 
religiosa, en l’àmbit civil, oficial o privat sí que hi va haver representacions 
d’éssers vius i, de vegades, amb profusió. Es tracta tan sols d’una qüestió de 
preferències estètiques i de moments històrics.  
 
Els primers seguidors de l’islam van ser tribus nòmades que no tenien tradició 
artística. Per aquest motiu, una de les característiques de l’art islàmic és la 
capacitat per fondre i sintetitzar els trets principals de l’art dels pobles que 
conquerien. Unint diferents influències van aconseguir crear un estil artístic propi, 
fàcilment recognoscible encara avui dia. 
 
L’exposició presenta les diferents dinasties islàmiques, amb el radi d’influència 
territorial respectiu, que van sorgir arran de la desarticulació del califat abbàssida 
al final del segle IX: omeies (Al-Andalus), fatimites i mamelucs (Egipte), otomans 
(Turquia), safàvides i qajarites (Iran) i mogols (Índia). Hi destaca la cort fatimita, 
que es va caracteritzar per l’opulència i de la qual són testimoni algunes de les 
peces de joieria exposades. Els trets essencials de la cultura cortesana islàmica 
es tracen a partir del retrat genèric del perfil dels seus sobirans. Es fa ressaltar 
l’elevat nivell cultural de les corts islàmiques, responsables de la difusió dels 
coneixements de l’antiga Grècia a Occident a través de les traduccions en àrab.  
 
També es reflecteixen en la mostra alguns dels trets fonamentals de l’arquitectura 
islàmica, com ara un capitell de tradició romana però amb motius ornamentals 
islàmics, així com bigues i portes de fusta treballada. Els exemples més destacats 
de pintura són als llibres il·lustrats amb miniatures i als retrats de reis i sultans.  
 
Les obres exposades es distribueixen al llarg de tres grans seccions. La part 
central s’ha anomenat La fe alcorànica, i les altres dues proposen un recorregut 
cultural per les diferents corts islàmiques a través de la metàfora del viatge en 
dues etapes geogràfiques: De Còrdova a Damasc i De Bagdad a Delhi. 
 
 
La fe alcorànica 

 
L’Alcorà va ser font d’inspiració d’artistes, artesans i arquitectes que van crear 
exemplars luxosos amb belles cal·ligrafies i obres de sensibilitat refinada que van 
divulgar els seus ensenyaments pel món islàmic. La còpia de versicles de l’Alcorà 
es considerava una pràctica devota, per això és present a les superfícies més 



variades. En aquest apartat també es poden admirar els diferents estils 
d’escriptura aràbiga, tots d’un elevat valor ornamental.  
 
◦ L’Alcorà i els suports per escriure’l. En aquest àmbit s’exposa una col·lecció 

esplèndida d’alcorans de tot l’arc geogràfic representat a l’exposició, des 
d’alguns folis dels segles IX i X escrits en or, procedents del nord d’Àfrica, fins a 
un alcorà indonesi del segle XIX, juntament amb peces de porcellana, ceràmica 
pintada, or o fusta tallada en què s’inscriu el text sagrat. Els primers 
manuscrits es van escriure sobre pergamí i, al segle X, en substituir aquest 
material pel paper, va augmentar la producció d’alcorans al món islàmic. La 
col·lecció del Museu Aga Khan aplega tant exemplars petits d’ús particular 
com altres, de gran format, que s’utilitzaven a les mesquites més grans. Les 
inscripcions alcoràniques es van incorporar a l’arquitectura, treballades en 
pedra o en forma de fris, als maons i les rajoles. La paraula Déu també es va 
escriure en superfícies humils —fulles, petxines— com a acte de devoció 
perdurable i virtuosisme artístic. 

 
◦ El misticisme. Els místics, coneguts amb el nom de sufís o dervixs, busquen la 

unió amb Déu per mitjà de l’oració i del dikr, la repetició de paraules i frases 
sagrades. Un dels més coneguts va ser el poeta Yalal Al-Din Rumi. Els seus 
seguidors, els dervixs mevlevís, han difós la seva poesia arreu del món. 
Prínceps i governants van tenir dervixs com a assessors espirituals, i en 
algunes obres d’art hi surten representats al costat seu conversant sobre 
temes religiosos. 

 
◦ Pelegrinatge i pregària. La diversitat d’estils artístics de les obres d’aquest 

apartat demostra l’impacte del pelegrinatge a tot el món islàmic, amb 
manifestacions d’art devot de tipus molt variats segons els països i el moment, 
des de la decoració de certificats de viatge fins a l’ornamentació mural de les 
cases dels pelegrins a Egipte o records derivats de la pròpia experiència. El 
desig dels pelegrins de demostrar que havien complert el precepte va 
provocar la divulgació de plànols de la Meca, la Mesquita Major i els diferents 
llocs que havien visitat.  

 

 

De Còrdova a Damasc 

 
El califat omeia va integrar la Península Ibèrica en un vast imperi transcontinental 
que, de Còrdova a Damasc, es va convertir en el vèrtex de la civilització humana. 
Tot allò que era nou venia de l’Orient: obres literàries i científiques de l’Antiguitat, 
perdudes després de la caiguda de l’imperi romà i conservades en traduccions 
àrabs, i l’obra dels grans humanistes i científics musulmans, fonamentals per al 
desenvolupament de l’astronomia, les matemàtiques o la història natural. A través 



de les rutes comercials es van difondre també els estils artístics procedents de 
Bizanci i de l’antiga Pèrsia. 
 
◦ Al-Andalus i el Magrib. Entre els anys 711 i 714 els àrabs van conquerir la 

península Ibèrica. La dinastia omeia va introduir a la Península un model 
artístic d’arrels síries, amb una barreja d’elements romanobizantins i iranians. 
L’any 756 els omeies, derrocats a Síria, es van refugiar a Al-Andalus i l’art va 
accentuar els trets orientalitzants. La influència de l’art andalusí es va deixar 
notar al Marroc i Tunis, i fins i tot en algunes zones subsaharianes com 
Mauritània i Mali. Aquesta continuïtat es va estendre fins a l’edat mitjana, amb 
períodes de refinament exquisit, com el del sultanat de Granada. 
 

◦ Egipte i Síria. L’any 750 els abbàssides van derrocar la primera dinastia 
islàmica, els omeies, i el centre cultural i polític es va desplaçar de Damasc a 
Bagdad. Al llarg de cinc segles, Síria i Egipte van viure una història convulsa. 
Els vaivens polítics es van reflectir en la barreja de motius, estils i tècniques 
artístiques, amb influències d’anada i tornada. Per exemple, la ceràmica 
vidriada es va desenvolupar al segle VIII a Egipte i Síria i es va exportar a 
l’Iraq, des d’on es va reintroduir una altra vegada a Egipte com a element 
decoratiu durant el període fatimita. 
 
Al segle X, els fatimites van arribar a dominar la Meca i Medina, el Iemen i 
algunes zones de Palestina i Síria. Els enfrontaments militars entre diferents 
faccions van provocar dificultats econòmiques al califa, que el 1060 no va 
poder pagar el sou als soldats, cosa que va originar el saqueig del tresor. La 
descripció del saqueig aporta un testimoni excepcional del luxe i el refinament 
de la cort, com es pot contemplar a l’exposició: objectes treballats en cristall 
de roca, teixits fins com teranyines que porten inscrits el nom i els títols del 
califa, i joies fetes amb esmalt i delicades filigranes. 
 
La dinastia fatimita va sucumbir l’any 1171 a les mans de Saladí. Quan aquest 
va morir, el govern va passar a la casta militar d’esclaus d’elit, els mamelucs. 
Un dels requisits per accedir al poder era haver nascut esclau, i la major part 
de construccions d’aquest període van ser mausoleus monumentals, amb 
cúpules enormes, per posar en relleu la personalitat individual de cada 
governant. Aquests complexos arquitectònics s’equipaven amb exemplars de 
l’Alcorà, llums, canelobres i objectes de luxe. 
 

◦ Anatòlia: els otomans. Els objectes que s’exhibeixen en aquesta sala daten 
dels segles XV-XVIII. Durant aquest període els estats otomà, safàvida i mogol 
dominaven un ampli territori entre l’Orient Mitjà, l’Àfrica i l’Índia, i obtenien 
enormes guanys gràcies al comerç. Els sultans van impulsar la creació d’un 
estil artístic imperial que incorporava la decoració no figurativa, vegetal o floral. 



A la segona meitat del segle XVI es va popularitzar el retrat per mostrar 
l’empremta dels governants, amb la figura del sultà, magnífic, culte i poderós, 
envoltat dels seus súbdits. 

 
 
De Bagdad a Delhi 

 
Els conquistadors arabomusulmans del segle VII van envair tots els territoris del 
seu antic rival, l’imperi persa, i van crear una sola unitat territorial entre el Tajo i 
l’Indus. A la presència persa dominant, s’hi van afegir influències de l’Extrem 
Orient a través de contactes comercials i culturals i de la presència d’artistes 
xinesos.  
 
◦ Mesopotàmia. L’any 750 la capital del món musulmà es va desplaçar a 

Bagdad. L’antiga cultura persa va deixar una empremta molt visible a les 
manifestacions artístiques de la regió. El gust per l’exotisme, que es reflectia a 
la ceràmica, es va veure fomentat pels intercanvis comercials amb l’Orient. 
L’edició de llibres va viure una època d’esplendor, amb obres científiques i 
literàries i els «miralls de prínceps», relats alliçonadors que els governants 
utilitzaven com a manuals destinats a la seva educació. 
 

◦ L’Iran i Àsia Central. L’any 651 va tenir lloc la conquesta islàmica de l’Iran. El 
Gran Iran —que en diferents moments de la història va arribar a incloure l’Iran, 
l’Iraq, Armènia, zones de Turquia, Síria, Afganistan i Pakistan, i algunes 
regions costaneres de la península Aràbiga— es va convertir en una part del 
califat abbàssida. Entre les tradicions preislàmiques iranianes hi ha l’artesania 
del vidre i del metall, la pintura mural estucada i la indústria de la seda. Motius 
decoratius del Pròxim Orient, com ara les parelles d’ocells o grifons, lleons i 
fils de perles, es van incorporar al repertori visual islàmic. Una de les 
contribucions més importants va tenir lloc en l’àmbit literari: el Shahnama 
(Llibre dels Reis), que relata les llegendes dels antics reis i herois iranians, es 
va il·lustrar profusament. 
 
Els musulmans van rebre a l’Iran l’influx de la Xina. Els seljúcides i els khans 
mongols que van derrocar el califat abbàssida l’any 1258 van introduir una 
estètica inspirada a l’Extrem Orient amb motius ornamentals xinesos (el lotus, 
el drac i el fènix) i tècniques per fer talles de fusta. 
 
L’art del segle XVI es va obrir a les influències estrangeres. Es van conèixer 
noves maneres de treballar el metall que permetien produir plaques calades 
d’acer i objectes petits. Al segle XVII va augmentar l’interès pel retrat com a 
conseqüència, en part, de la importació de gravats europeus. Cada cort va 
desenvolupar la seva pròpia iconografia. Els safàvides acostumaven a 



retratar-se en cerimònies de recepció d’ambaixadors estrangers per fer 
ressaltar la seva supremacia i magnanimitat. 
 
La dinastia qajarita va regnar a l’Iran des del 1779 fins al 1925. Fath Ali Shah 
va començar a regnar enmig d’una situació política inestable, i potser per això 
va potenciar la propaganda de la seva imatge imperial amb una gran quantitat 
de retrats destinats a totes les dependències oficials. Més endavant, Nasir Al-
Din Shah va promoure les idees artístiques i tecnològiques d’Europa. 
L’emperador mateix va ser un gran aficionat a la fotografia. 
 

◦ L’Índia i els mogols. L’art dels mogols es caracteritza pel naturalisme: retrats 
de sultans i personatges de cada dinastia, flora i fauna de l’Índia i escenes de 
la història dels diferents regnes. Un dels aspectes més rellevants de l’art dels 
mogols és la pintura, que es va utilitzar com un recurs al servei del poder. 
Quadres genealògics i històrics subratllaven la legitimitat i el poder de les 
diferents dinasties. Altres obres il·lustraven la importància que s’atribuïa a la 
cerimònia darbar, l’audiència pública, i a la cerimònia darshan, en la qual es 
posava de manifest la il·luminació divina del sobirà a partir d’una representació 
ritual. La pintura s’associava a diferents arts en composicions que pretenien 
provocar en els espectadors experiències sensorials semblants a les de la 
música, o en pintures que recreaven temes literaris èpics o llegendaris. 

 



 
 

Els mons de l’islam a la 
col·lecció del Museu Aga Khan 
 
Inauguració: dijous 8 d'octubre de 2009, a les 20 h 
 
CaixaForum Barcelona 
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Tancat els dies 25 de desembre de 2009, 1 i 6 de gener de 2010 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 

 
 
 
 
 
 
 
Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
 
 

Nota de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 


