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CaixaForum Palma reuneix 60 obres del gran mestre italià en una retrospectiva 
que subratlla la seva contribució fonamental a l’art del segle XX 

La repercussió de Giorgio de Chirico (Volos, Grècia, 1888 - Roma, 1978) 
va molt més enllà del món de l’art. Els seus paisatges solitaris i les seves 
natures mortes metafísiques s’han convertit en referents visuals del 
nostre temps. Amb la seva preocupació pel subconscient, va ser uns dels 
precursors del surrealisme, i posteriorment va ser un dels puntals del 
retorn al classicisme dels anys vint del segle XX. Després del seu pas per 
Barcelona, Madrid i Saragossa, arriba a CaixaForum Palma El món de 

Giorgio de Chirico. Somni o realitat, organitzada per l’Obra Social ”la 
Caixa” en col·laboració amb la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. La 
mostra descobrirà a una nova generació el que probablement és l’artista 
italià més destacat del segle passat, a partir de 60 obres entre olis, 
dibuixos, litografies i escultures, datades entre 1913 i 1976, que repassen 
totes les seves fases creatives des de les places italianes i els maniquins 
que li van donar el reconeixement inicial fins al seu retorn posterior al 
món clàssic i la seva etapa neometafísica de maduresa. 
 

  
El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat.  Dates: De l’11 de juliol al 11 de 
novembre de 2018. Lloc: CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3).Organització: Obra 
Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. 
Comissariat: Mariastella Margozzi i Katherine Robinson.  
  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum #ChiricoCaixaForum 
 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

3

Palma, 11 de juliol de 2018. La directora d’Exposicions de la Fundació 
Bancària "la Caixa", Isabel Salgado; la directora de CaixaForum Palma, 
Margarita Pérez-Villegas; el membre del Consell Científic i de la Junta 
Administrativa de la Fondazione Giorgio i Isa de Chirico, Lorenzo Canova; 
Mariastella Margozzi, historiadora de l'art del MIBACT (Ministeri de Béns i 
Activitats Culturals d'Itàlia); i Katherine Robinson, membre del Consell Directiu 
de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, han presentat aquest matí a 
CaixaForum Palma l’exposició monogràfica El món de Giorgio de Chirico. 

Somni o realitat. 
 

Dins la seva programació cultural, l’Obra 
Social ”la Caixa” presta una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, amb 
l’objectiu de promoure la divulgació entorn 
d’una època clau per entendre la 
sensibilitat contemporània. Seguint 
aquesta línia de programació, la institució 
presenta a CaixaForum Palma una àmplia 
exposició retrospectiva d’un dels noms 
essencials de la història de l’art del segle 
passat: Giorgio de Chirico  
 

Organitzada amb la col·laboració de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico de 
Roma, la mostra descobreix les fases creatives de l’artista, que, amb la seva 
invenció de la pintura metafísica, va protagonitzar una de les revolucions més 
importants de l’art i el pensament del segle XX.  
 
La seva enigmàtica visió de la realitat, amb referències al somni i a la memòria 
amb un regust de temps etern, va influir en diversos moviments artístics, des 
del surrealisme, del qual el seu art va constituir una de les primeres i més 
importants fonts d’inspiració, fins al realisme màgic, passant per l’art pop o l’art 
conceptual. La reflexió sobre l’inconscient i sobre les manifestacions del somni 
que ha ocupat una part significativa de l’art del segle XX té les seves arrels en el 
món visionari de Giorgio de Chirico. 
 
Així, El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat vol donar a conèixer al gran 
públic la figura i les motivacions artístiques de De Chirico, obrint una finestra 
amb vistes al seu món metafísic i imaginari per descobrir i conèixer un gran 
mestre de l’art visual, de l’escriptura i de la reflexió crítica i teòrica, un 

Plaça d’Itàlia amb font, c. 1968. Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico, Roma 
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innovador que ha canviat el destí de l’art modern, amb ressonàncies i 
inspiracions significatives en l’art contemporani. 
 
La seva obra es caracteritza per una investigació incessant a diferents nivells: 
el tècnic, l’estètic i el de la idea artística i la seva constant recerca de 
descobriments iconogràfics i simbòlics. Per a De Chirico, la tècnica pictòrica 
havia de demostrar el coneixement de l’ofici; el resultat estètic —la suma de 
tècnica i estil— ha de ser sempre un objectiu. No obstant això, és la idea 
iconogràfica i de composició el que veritablement actua com a pont entre l’art 
clàssic i el contemporani.  
 
Per mitjà de les seves meditacions sobre la realitat, aprofundides amb lectures 
de Nietzsche i de Schopenhauer, va interpretar l’ambigüitat i la inquietud del 
temps que li va tocar de viure. En un segon moment de maduresa, va orientar 
la seva recerca a l’entorn de la tècnica de la pintura cap al descobriment de la 
«bella matèria pictòrica», estratègia tècnica imprescindible i generadora de l’art 
i la bellesa. 
 
 
La mostra presenta obres poc vistes: escultures, dibuixos i litografies 

 
El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat 
reuneix un total de 60 obres, la majoria 
procedents de la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico, que es completen amb préstecs de més 
d’una vintena de museus i col·leccions privades. 
Destaca la desena de pintures que hi ha aportat 
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma, 
en el marc d’una col·laboració amb l’Obra Social 
”la Caixa”, per la qual una selecció d’obres de la 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani es 
poden veure en aquest museu. 
 
La mostra reuneix les poques escultures de De 
Chirico executades a partir del 1940 en terracota 
i durant els anys 1968-1970 en bronze, amb unes tirades limitades. Aquestes 
peces, juntament amb una sèrie d’aquarel·les, dibuixos i litografies que 
comprenen des del període metafísic fins a les últimes creacions gràfiques de 
la neometafísica, amplien i completen aquesta retrospectiva del món de De 
Chirico, que reviu també gràcies a alguns dibuixos fets el 1972. 

El Contemplador, 1976. Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico, Roma  
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L’exposició —estructurada en sis àmbits— s’inicia amb una col·lecció de retrats 
i autoretrats, que introdueixen un interrogant a l’entorn de la identitat: el jo i els 
altres. A continuació, els interiors metafísics, lligats a la seva estada a Ferrara, 
quan De Chirico hi feia el servei militar, i el descobriment de l’arquitectura del 
Renaixement, al costat de la ciutat industrial amb les seves fàbriques. El tercer 
apartat se centra en la plaça d’Itàlia de Roma i en la presència del maniquí que 
culmina l’enigma metafísic. Les tres últimes seccions —Banys misteriosos, 
Història i naturalesa, Món clàssic i gladiadors— descriuen un viatge a les arrels 
de la cultura europea: la recerca de la intimidat, el temps, la tensió entre 
realitat, ficció i teatre. 
 

Per acompanyar la mostra, l’Obra Social ”la Caixa” ha preparat un programa 
d’activitats molt complet per a tots els públics. D’altra banda, s’ha editat un 
catàleg, a càrrec de l’Obra Social ”la Caixa” i Ediciones Invisibles, coordinat per 
Katherine Robinson i amb textos de Mariastella Margozzi, Katherine Robinson, 
María Dolores Jiménez-Blanco i Eugenio Carmona. 
 

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Retrats i autoretrats 
Per a De Chirico el retrat és el gènere clàssic per excel·lència, al qual es va dedicar al 
llarg de tota la seva vida artística, des del primer període metafísic fins a les últimes 
obres. Cada època de la seva creativitat hi va quedar clarament reflectida. La 
psicologia, igual que la ironia, són característiques intrínseques dels seus retrats, que 
no són mai simples representacions d’un personatge en concret, sinó que acostumen 
a captar les emocions més íntimes. 
 
Els autoretrats, dels quals De Chirico té múltiples exemples, evolucionen des de la 
tipologia clàssica del primer període, passant per la intimista dels anys vint i trenta, fins 
a arribar a ser ambigües i divertides representacions d’ell mateix a la dècada del 1940, 
una època en què l’artista se sol reproduir vestit a la manera del segle XVII, com un 
record de Rembrandt, Van Dyck i Franz Hals, la qual cosa li permet deixar constància 
del seu interès pel teatre i la disfressa. I, a més, el gènere del retrat també arriba a ser 
així el mitjà més apropiat per demostrar la seva habilitat per fer preciosa la matèria 
pictòrica en teles, randes i joies. 
 
Així mateix, es pot considerar que els retrats d’ambient són els quadres que tenen com 
a tema les seves estimades ciutats de Roma i Venècia, sobretot. No solament en 
representa les vistes típiques, sinó que hi apareixen també les emocions que amaguen 
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i susciten. Per fer aquestes obres, De Chirico acostumava a fer servir postals i 
fotografies. 
 
Interiors metafísics 
El tema va néixer durant la guerra a Ferrara, on De Chirico, vestit de soldat, va viure 
des de la segona meitat de l’any 1915 fins al final del 1918. Els interiors metafísics són 
composicions en les quals una perspectiva accelerada implica els elements 
arquitectònics d’una estància, al mig de la qual hi ha un conjunt d’instruments de dibuix 
i altres objectes incoherents. Recursos com l’obertura d’una finestra o el quadre dins 
del quadre presenten escenaris amb paisatges arqueològics i naturals, fàbriques i 
places. De Chirico contraposa el pla de taulons de fusta sobre el qual sorgeixen 
aquestes visions noves al pont d’un paquebot de transport marítim, i especifica que el 
reclam nàutic «té aquí un significat profund per a qui vulgui penetrar la complicada 
ment d’aquest nou pathos» (1919). 
 
Els objectes de la posada en escena —caixes multicolors, galetes de Ferrara, guixos, 
cartabons i regles de dibuix, cubs, teles i cavallets— formen noves constel·lacions en 
visions que simulen «habitacions del pensament», un dels temes més importants de 
l’artista i també un dels més enigmàtics. 
 
La reflexió de De Chirico sobre l’habitació i el binomi interior-exterior es va 
desenvolupar durant els anys vint amb temes com els gladiadors que lluiten entre 
paret i paret en espais estrets i els trofeus que solidifiquen objectes diversos en 
conglomerats victoriosos. També hi trobem, probablement en contradicció, el tema dels 
mobles a la vall, en què butaques, cadires i armaris s’alcen enmig de la naturalesa 
oberta. El 1930 va aparèixer per primera vegada el tema del sol a les litografies que 
il·lustren els Calligrammes (Cal·ligrames) d’Apollinaire, un altre protagonista versàtil 
d’escena. 
 
Durant el període neometafísic dels anys seixanta i setanta, De Chirico va recuperar 
aquest repertori tan ampli de combinacions amb plena llibertat d’invenció: des dels 
mobles a la vall fins als sols apagats, l’artista va fer creacions pictòriques carregades 
de suggeriments amb un èmfasi renovat en el color. 
 
Plaça d’Itàlia i maniquins 
La plaça d’Itàlia és el tema principal i més conegut de l’art metafísic, que va néixer a 
Florència el 1910 com a resultat d’una revelació que Giorgio de Chirico va plasmar en 
el quadre L’énigme d’un après-midi d’automne (L’enigma d’una tarda de tardor). El va 
desenvolupar a París entre 1911 i 1915 amb imatges que perden l’objectivitat de la 
perspectiva renaixentista, amb la qual cosa De Chirico va voler «expressar aquesta 
sensació tan forta i misteriosa que havia descobert en els llibres de Nietzsche». Els 
pòrtics de les ciutats italianes, les escultures de les places, les torres al fons i les 
xemeneies cristal·litzen un temps «etern» i impertorbable que sovint està indicat per un 
rellotge o per un tren que travessa la línia de l’horitzó. La plaça de De Chirico, buida i 
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eterna, no acull persones, sinó aparences humanes, com estàtues o figures llunyanes 
que es distingeixen per llargues ombres. 
 
Simultàniament va néixer el maniquí, un ésser amb un cap ovoide i llis, i un cos fet 
d’elements geomètrics i cartabons de dibuix, que se sosté gràcies a una estructura de 
taulons. Sense cara i físicament tot ell sintetitzat, i per tant mancat de qualsevol tret 
que el personalitzi, el maniquí brilla amb una expressió lluminosa i el pathos de l’ésser. 
Aquesta figura ocupa un lloc central en l’univers imaginari, filosòfic i figuratiu de 
l’artista, des dels personatges mítics d’Hèctor i Andròmaca, passant pel trobador i les 
muses inquietants, fins al desenvolupament de la figura de l’arqueòleg en els anys vint, 
un «maniquí assegut» amb pòrtics, temples antics i elements naturals encastats al 
ventre. 
 
Presents a través de la llarga paràbola artística de De Chirico, tant la plaça d’Itàlia com 
el maniquí van experimentar una sèrie de canvis conceptuals i plàstics. Al final del 
període neometafísic (1968-1976) els va reinterpretar amb colors encesos i atmosferes 
més serenes en comparació dels de la primera metafísica, en què apareixen 
impregnats d’una estranya sensació d’inquietud. La plaça d’Itàlia, que al principi era 
buida, s’anima amb formes i objectes multicolors i la simpàtica figura d’un home vestit 
de burgès. Sembla que al llarg del temps l’abstracció inaccessible del maniquí i el 
pathos de vida viscuda, que es mostra a través de l’arqueòleg, s’han atenuat. El 
maniquí s’ha humanitzat amb un cos de carn i ossos i mans i braços «de veritat» que li 
permeten de moure’s. 
 
Banys misteriosos 
L’enigmàtic tema dels banys misteriosos va néixer el 1934 amb dues litografies (i dos 
dibuixos) que De Chirico va fer per acompanyar els deu textos de Mythologie 
(Mitologia), de Jean Cocteau. Ràpidament va dur el tema a la pintura i després el va 
recuperar durant el període neometafísic (1968-76). Aquest tema tan misteriós es basa 
en la representació de l’aigua com una trama espessa de línies col·locades en forma 
de zig-zag, com en el disseny d’alguns terres de parquet. En escenes ambientades en 
un paisatge obert, homes nus se submergeixen en banyeres d’aquesta «aigua-
parquet», mentre homes vestits a la moda dels anys trenta es queden drets o asseguts 
al voltant de les piscines, prop de casetes de bany. Els nus clàssics i els centaures 
augmenten la fascinació mítica del tema, mentre que les banderoles de colors, les 
pilotes de platja i els cignes gegants alleugereixen l’atmosfera del temps suspès. 
 
El 1973, quan ja tenia 80 anys, De Chirico va fer la Fontana dei bagni misteriosi (Font 
dels banys misteriosos) al parc Sempione de Milà, l’única escultura monumental de 
l’artista, per a l’espectacle Contatto Arte/Città de la XV Triennal. De Chirico va explicar 
aleshores l’origen del tema: «La idea dels banys misteriosos se’m va ocórrer un dia 
que era en una casa en què havien encerat molt el terra. Vaig veure un senyor que 
caminava davant meu, les cames del qual es reflectien a terra. Vaig tenir la impressió 
que s’hi podria submergir, com si fos una piscina, i que s’hi podria moure i fins i tot 
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nedar. I aleshores em vaig imaginar piscines estranyes amb homes immersos en 
aquella mena d’aigua-parquet, homes callats, que es movien i a vegades s’aturaven 
per parlar amb altres homes que es quedaven drets fora de la piscina-terra. 
 
Història i naturalesa 
Als anys quaranta De Chirico es va dedicar a recuperar els valors d’un passat artístic 
gloriós i a redescobrir la tradició pictòrica dels grans artistes del Renaixement i el 
Barroc. Es va concentrar sobretot en Rubens i la seva «bella pintura» feta de matèria 
lluminosa i viva. Són moltes les obres en les quals l’artista copia temes dels grans 
mestres per posar a prova la seva capacitat d’imitació. En aquest període les 
referències museístiques, que ja eren presents en la seva producció dels anys vint, 
arriben a ser angoixants, i la repetició acadèmica esdevé l’únic camí per profunditzar 
en la professió. Aquesta recuperació va continuar al llarg dels anys cinquanta, amb el 
tema que s’inspira en els poemes cavallerescos d’Orlando furioso (Orland furiós), 
d’Ariosto, i Gerusalemme liberata (Jerusalem alliberada), de Tasso, que ocupa una part 
primordial de la cerca de De Chirico en allò que es refereix a l’activitat teatral i les 
composicions pictòriques que evoquen la història com un passat en el qual la 
naturalesa és una presència constant i irrenunciable.  
 
Les natures mortes de De Chirico, records de l’opulència barroca del gènere, 
apareixen en el marc de paisatges naturalistes però irreals, sovint acompanyades d’un 
element antic (una estàtua, una cuirassa) que subratlla la sensació de desubicació, i 
emmarcades per teles que els confereixen un aire d’aparició. A De Chirico li agradava 
anomenar-les «vides silents». De la mateixa manera, els seus paisatges, en què els 
cavallers errants i els castells en la llunyania serveixen de testimoni del record d’una 
història passada, s’avenen amb l’obvietat fantàstica del fragment narratiu, la història 
infinita dels destins misteriosos d’una noble humanitat. 
 
El món clàssic i els gladiadors 
«Gladiadors! Aquesta paraula conté un enigma...», tal com va escriure a Hebdomeros 
l’any 1929. El tema dels gladiadors i els lluitadors apareix per primera vegada i amb 
una absoluta originalitat el 1927. L’any següent el marxant Léonce Rosenberg va 
encarregar a De Chirico la decoració completa de la gran sala del seu pis parisenc, 
una comanda que va permetre a l’artista desenvolupar i enriquir la temàtica dels 
gladiadors, que va arribar a ser un dels grans èxits de la seva activitat pictòrica. De 
Chirico va treballar aquest tema durant uns quants anys i després hi va tornar en el 
seu últim període metafísic. 
 
Els gladiadors, herois destinats a morir, es transformen en actors; l’arena es converteix 
en una escenografia teatral; la mort inevitable no és més que una representació. 
L’ambigüitat entre realitat i ficció que es mostra en aquestes obres amb l’objectiu 
d’oferir-nos una sensació de desorientació és només un altre joc intel·lectual que ens 
proposa l’artista, amb les mateixes característiques de quan «posa en escena» el món 
clàssic, amb les seves ruïnes i els seus personatges mitològics immersos en 
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atmosferes suggestives sorgides de la memòria i la nostàlgia de l’antiguitat 
mediterrània que tant l’apassionava. És en aquestes composicions que pren cos l’antic 
mite dels cavalls: «Encara penso en l’enigma del cavall en la seva essència de déu 
marí...» (1915). De Bucèfal als cavalls d’Aquil·les, dels Dioscurs i del sol, l’artista 
passarà més endavant als cavalls sense cavaller, llançats al galop enmig de paisatges 
que evoquen la grandiositat èpica del món clàssic. 
 

L’escultura 
De Chirico va començar a endinsar-se en l’escultura a principis dels anys 
quaranta, quan va modelar en terracota alguns dels seus temes clàssics 
preferits, com l’Ariadna adormida, els arqueòlegs i els cavalls antics, obres que 
va exposar a Milà el 1941. En aquesta mateixa època va escriure un assaig, 
Brevis pro plastica oratio (1940), en què parlava de la seva curiositat per aquest 
gènere artístic que no ha de prestar atenció a la línia ni als plens i els buits, 
però que pot furgar en la matèria dúctil per buscar la forma de la seva 
«joguina» i finalment aconseguir gaudir-ne. En aquest primer període, per a De 
Chirico l’escultura ha de ser «tova i càlida, i ha de posseir no sols la morbidesa 
de la pintura, sinó també tots els seus colors: una escultura bella sempre és 
pictòrica» (1940). 
 
Vint anys més tard l’artista va reprendre amb convicció aquesta activitat 
plàstica, transformant en bronze i altres aliatges metàl·lics els seus antics 
models, enriquits amb altres temes que va prendre de la seva etapa metafísica, 
com el trobador, els grans arqueòlegs, Hèctor i Andròmaca, el minotaure 
penedit. De cadascun va fer tirades limitades que van ser molt ben rebudes pel 
mercat. Nascuda com un repte amb la tercera dimensió, l’escultura de De 
Chirico confereix tangibilitat als gestos immòbils dels personatges de les seves 
teles i els embolcalla, gràcies al pes de la matèria en la qual estan forjats i a 
l’absència de color, d’un aire enigmàtic encara més intens.  

 
 
 

Els dibuixos i les litografies 
«Els nostres mestres, en primer lloc, ens van ensenyar a dibuixar; el dibuix, art 
diví, base de cada construcció plàstica, esquelet de cada obra bona, llei eterna 
que tot creador ha de seguir» (1919). De Chirico va aprendre l’art de dibuixar 
abans d’aprendre a pintar, i de molt jove ja el va considerar un element 
fonamental per a la seva formació com a pintor. El dibuix permet, tal com 
ensenyen els grans mestres del passat i tota la tradició pictòrica italiana, el 
desenvolupament de la idea del projecte i el control de tot el procés creatiu. El 
furor graphicus no el va abandonar mai, de manera que De Chirico va dibuixar 
al llarg de tota la seva activitat, fos com un suport de la pintura o bé pel dibuix 
en si mateix, amb la qual cosa va crear un autèntic diari de les diferents etapes 
de la seva evolució artística. L’eficàcia comunicativa del seu grafisme va fer que 
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més d’una vegada li demanessin de col·laborar il·lustrant llibre, tal com 
demostren les sèries de dibuixos per a Siepe a Nordovest (Bardissa al nord-
oest), de Massimo Bontempelli (1922); Calligrammes (Cal·ligrames), de 
Guillaume Apollinaire (1930); Mythologie (Mitologia), de Jean Cocteau (1934), 
per a la qual va fer la sèrie dels banys misteriosos, i finalment per I promessi 

sposi (Els nuvis), d’Alessandro Manzoni (1965). 
 
Sobretot a partir dels anys quaranta, l’artista va treballar en els seus temes 
històrics i barrocs amb una gran quantitat de dibuixos que il·lustren paisatges 
italians, castells misteriosos, cavalls al galop i cavallers errants. D’alguns 
d’aquests temes va fer, a partir dels anys seixanta, unes quantes tirades de 
litografies i serigrafies d’àmplia difusió. 
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BIOGRAFIA 

 

1888 
1905 

 

Giuseppe Maria Alberto Giorgio de Chirico neix a Volos, Grècia, el 10 de juliol de 1888, 
fill de pares italians. El pare, Evaristo, d’origen sicilià, és un enginyer que treballa en la 
construcció del ferrocarril de Tessàlia. La mare, Gemma Cervetto, és de família 
genovesa. L’any 1896 la família torna a Volos, on Giorgio rep les primeres lliçons de 
dibuix. Tres anys després, els De Chirico es tornen a instal·lar a Atenes; Giorgio 
assisteix a la Politècnica des del 1903 fins al 1906. El maig del 1905, després d’una 
llarga malaltia, mor el seu pare a l’edat de 62 anys.  

1906 
1909 

El 1906 la mare i els dos fills abandonen Grècia. Després d’una breu estada a Venècia 
i a Milà, es traslladen a Munic, on Giorgio assisteix a l’Acadèmia de Belles Arts. 
Giorgio s’interessa per l’obra d’Arnold Böcklin i Max Klinger, i llegeix amb afany els 
escrits de Nietzsche, Schopenhauer i Weininger.  

1910 
1915 

El març del 1910 la família es trasllada a Florència. Pinta el seu primer quadre 
metafísic: L’énigme d’un après-midi d’automne (L’enigma d’una tarda de tardor), 
inspirat en una visió que va tenir a la plaça de la Santa Croce. El precedeix el famós 
autoretrat amb el lapidari epígraf nietzschià «Et quid amabo nisi quod aenigma est?» (I 
què estimaré, si no l’enigma?). El juliol del 1911 arriba a París, on desenvolupa el 
tema de la plaça d’Itàlia. El 1913 exposa al Salon des Indépendants i crida l’atenció de 
Picasso i Apollinaire, que el descriu com «el pintor més sorprenent de la jove 
generació». Freqüenta les trobades de «Les Soirées de Paris» que se celebren a casa 
d’Apollinaire. Coneix Paul Guillaume, el seu primer marxant, i també Ardegno Soffici, 
Constantin Brancusi, Max Jacob i André Derain. Pinta el famós Ritratto di Guillaume 

Apollinaire (Retrat de Guillaume Apollinaire). Inicia el cicle iconogràfic dels maniquins.  

1915 
1918 

Al maig del 1915 De Chirico torna a Itàlia per presentar-se davant les autoritats militars 
de Florència i l’envien a Ferrara, on treballa d’administratiu. Comença a pintar els 
primers interiors metafísics. D’aquest mateix període són també Il grande metafisico 

(El gran metafísic), Ettore e Andromaca (Hèctor i Andròmaca), Trovatore (Trobador) i 
Le muse inquietanti (Les muses inquietants). Entra en contacte amb l’ambient dadà de 
Tristan Tzara i la revista Dada 2. De totes maneres, manté la relació amb els cercles 
parisencs i envia les seves obres a Paul Guillaume, que el 13 de novembre de 1918 
organitza una inusual mostra en què presenta els quadres de l’artista en l’escena del 
teatre Vieux-Colombier. 

1919 
1924 

Es trasllada a Roma, on al mes de febrer té lloc la seva primera mostra en solitari, a la 
Casa d’Arte Bragaglia. Publica l’escrit «Noi metafisici» a la revista Cronache 

d’Attualità. Redescobreix l’art dels grans artistes als museus i comença a fer còpies 
dels mestres italians del Renaixement. A Florència estudia la tècnica de la pintura al 
tremp i el retaule. El 1921 comença a cartejar-se amb André Breton. Publica assaigs 
sobre Rafael, Böcklin, Klinger, Previati, Renoir, Gauguin i Morandi en diferents 
revistes. El 1922 inaugura una mostra important en solitari a la Galerie Paul Guillaume 
de París, en la qual s’exposen 55 obres. André Breton signa la presentació de la 
mostra. El 1924 coneix a Roma la ballarina russa Raisa Gurevich, que es convertirà 
en la seva dona. Col·labora en el primer número de La Révolution Surréaliste amb 
l’escrit «Rêve» i queda immortalitzat en la famosa fotografia de grup de Man Ray.  

1925 
1929 

El 1925 s’instal·la a la capital francesa, on comença a estudiar la metafísica de la llum 
i el mite mediterrani. Amb motiu d’una mostra seva en solitari a la Galerie Léonce 
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Rosenberg, els surrealistes critiquen amb duresa les seves obres recents, de manera 
que, a partir d’aquest moment, la ruptura amb els surrealistes és total i està 
predestinada a empitjorar amb el pas del temps. El 1929 Éditions du Carrefour li 
publica Hebdomeros, le peintre et son génie chez l’écrivain (Hebdomeros, el pintor i el 
seu geni des de l’escriptor). Prepara els decorats i el vestuari per al ballet Le Bal, 
produït pels Ballets Russes de Serge de Diaghilev (Montecarlo, París i Londres).  

1930 
1935 

Pinta «natures mortes», retrats i nus femenins d’un naturalisme lluminós. Gallimard 
publica Calligrammes d’Apollinaire, amb 66 litografies de De Chirico, en què apareix 
per primera vegada el tema del sol al cavallet. El 3 de febrer de 1930 es casa amb 
Raisa, malgrat que aleshores la seva relació ja no anava gaire bé. A la tardor d’aquest 
any coneix Isabella Pakszwer, que es convertirà en la seva segona dona i amb qui 
viurà fins a la mort. El 1931 la parella es trasllada a Florència. El 1934 fa deu 
litografies sobre el tema dels banys misteriosos per a Mythologie de Jean Cocteau. 

1936 
1937 

A l’agost del 1936 De Chirico se’n va a Nova York. Exhibeix a la Julien Levy Gallery les 
seves obres més recents, algunes de les quals les compra el col·leccionista Albert C. 
Barnes. Col·labora amb les revistes Vogue i Harper’s Bazaar. Dissenya un menjador 
per a la Decorators Picture Gallery, iniciativa en la qual també participen Picasso i 
Matisse. El juny del 1937 el seu germà li comunica la mort de la seva mare. 

1938 
1947 

El gener del 1938 torna a Itàlia i s’instal·la a Milà, tot i que no triga gaire a traslladar.se 
a París a causa de la repugnància que li provoquen els decrets de la «defensa de la 
raça». Participa en la III Quadriennal d’Art Nacional de Roma. A Florència, durant els 
anys de la guerra, inicia la creació d’algunes escultures de terracota. El 1944 
s’estableix definitivament a Roma. Intensifica la investigació sobre els mestres antics i 
imita Ticià, Rubens, Delacroix, Watteau, Fragonard i Courbet. Inicia una lluita 
acarnissada contra la falsificació de les seves obres, que ja havia començat a mitjan 
anys vint. El 18 de maig de 1946 es casa amb Isabella Pakszwer. Al mes següent la 
Galerie Allard de París organitza, amb l’aprovació de Breton, una mostra en solitari de 
De Chirico en què s’exhibeixen 20 obres metafísiques falses del pintor surrealista 
Óscar Domínguez. 

1948 
1967 

A finals del 1948 és nomenat membre de la Royal Society of British Artists i el 1949 
presenta una mostra en solitari a la seu d’aquesta prestigiosa institució. El 1950, com 
a resultat de la polèmica que mantenia amb la Biennal (que dos anys abans havia 
exhibit un «fals formidable» i havia atorgat el premi a Giorgio Morandi), De Chirico 
organitza una Antibiennal a la seu de la Società Canottieri Bucintoro de Venècia, on 
exposa juntament amb pintors «antimoderns». A finals dels anys seixanta fa algunes 
sèries d’escultures en bronze.  

1968 
1978 

Als vuitanta anys, De Chirico inicia un nou període d’investigació conegut com a 
neometafísica, en què reelabora alguns dels seus temes de les tres primeres dècades 
del segle XX, com el maniquí, el trobador, els arqueòlegs, els gladiadors, els banys 
misteriosos i el sol sobre el cavallet. El 1970 s’organitza una gran antològica de 
l’artista al Palau Reial de Milà. El 20 de novembre de 1978 Giorgio de Chirico mor a 
Roma a l’edat de 90 anys. Des del 1992, les seves restes descansen a l’església de 
San Francesco a Ripa, al barri del Trastevere. 
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DE L’11 DE JULIOL A L’11 DE NOVEMBRE DE 2018. 

  
 
 

CaixaForum Palma 

Pl. de Weyler, 3  

07001 Palma  
Tel. 971 17 85 00 
icaixaforumpalma@magmacultura.net 

 

Horari 

De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 

Diumenges i festius, d’11 a 14 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 
 

 

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 
Bàrbara Siquier Florit: 971 17 85 03 / bsiquier@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ChiricoCaixaForum 

 
 


