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   Dossier de premsa 
 

La Fundació ”la Caixa” i el Museo Nacional del Prado organitzen aquesta 
exposició amb fons de la pinacoteca estatal 

 
CaixaForum Barcelona dedica una 

exposició al retrat del segle XIX  
 

• El centre cultural de la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb el 
Museo Nacional del Prado, estrena una mostra dedicada a l’auge que 
va viure el retrat al segle XIX en totes les seves manifestacions 
artístiques. 
 

• El públic podrà contemplar un total de 173 peces dels fons de la 
pinacoteca nacional amb exemples de Goya, Madrazo, Rosales, Martí 
Alsina, Villanueva, Fortuny, Pinazo, Sorolla, Zuloaga i Nonell, entre 
molts d’altres. 
 

• L’exposició El Segle del Retrat. Col·leccions del Museo del Prado. De 
la Il·lustració a la modernitat, que es podrà visitar fins al 4 de juny a 
CaixaForum Barcelona, aprofundeix en la transformació de la imatge 
pública de les persones durant el segle XIX. 
 

• L’exposició ofereix als visitants la possibilitat d’endinsar-se, a través 
d’un gènere d’importància cabdal en la pintura espanyola, en l’època 
que va veure néixer les estructures econòmiques i socials que han 
configurat la nostra contemporaneïtat. 
 

• La mostra, que defuig l’ordre cronològic, es divideix en sis àmbits 
temàtics: «La imatge del poder», «La descoberta de la infància» i 
«Identitats», «La imatge de la mort», «Retrats i autoretrats 
d’artistes», «Effigies amicorum. Imatges d’escriptors, músics i 
actors» i «L’artista al seu estudi». 
 

 
XIX. El Segle del Retrat. Col·leccions del Museo del Prado. De la Il·lustració a la 
modernitat. Organització: exposició organitzada pel Museo Nacional del Prado i la 
Fundació ”la Caixa”. Comissariat: Javier Barón, cap de Conservació de Pintura del 
Segle XIX del Museo Nacional del Prado. Dates: del 15 de febrer al 4 de juny de 2023. 
Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CaixaForumSegledelRetrat  

https://twitter.com/CaixaForum
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Barcelona, 15 de febrer de 2023. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Museo Nacional del Prado, Miguel 
Falomir; el comissari de l’exposició i cap de Conservació de Pintura del 
Segle XIX, Javier Barón, i la directora de CaixaForum Barcelona, Mireia 
Domingo, han presentat aquest dimarts XIX. El Segle del Retrat. Col·leccions 
del Museo del Prado. De la Il·lustració a la modernitat, exposició nova sobre 
el retrat a Espanya. 
 
Es tracta de la cinquena exposició organitzada conjuntament entre la Fundació 
”la Caixa” i el Museo Nacional del Prado que arriba a CaixaForum Barcelona  
—després de Velázquez i el Segle d’Or; Goya. Llums i ombres; La bellesa 
captiva. Petits tresors del Museo del Prado, i Art i mite. Els déus del Prado—, en 
el marc de l’aliança estratègica que les dues Instituciones mantenen des del 
2011 per acostar al públic part del ric llegat artístic que custodia el Museo 
Nacional del Prado. La mostra, que es podrà visitar fins al 4 de juny a 
CaixaForum Barcelona, viatjarà també a CaixaForum Saragossa, CaixaForum 
Sevilla, CaixaForum València i CaixaForum Palma. 
 
L’exposició XIX. El Segle del Retrat. Col·leccions del Museo del Prado. De la 
Il·lustració a la modernitat aprofundeix en la transformació de la imatge pública 
de les persones durant el segle XIX, i es divideix en sis àmbits: «La imatge del 
poder», «El descobriment de la infància» i «Identitats», «La imatge de la 
mort», «Retrats i autoretrats d’artistes», «Effigies amicorum. Imatges 
d’escriptors, músics i actors» i «L’artista a l’estudi». 
 
Tres itineraris multipliquen les mirades de la mostra 
 
L’exposició ofereix als visitants la possibilitat d’endinsar-se, a través d’un gènere 
d’importància cabdal en la pintura espanyola, en l’època que va veure néixer les 
estructures econòmiques i socials que han configurat la nostra contemporaneïtat. 
Entenent el passat i, per tant, la col·lecció de retrats del Museo Nacional del 
Prado, com una font des de la qual ens podem interrogar sobre el nostre temps, 
es proposen diferents recorreguts que sorgeixen de les obres reunides i dels 
diàlegs que s’estableixen entre elles. Així, els visitants podran seguir tres 
itineraris diferents, amb audioguies descarregables a través de codis QR, que 
faran tres lectures diferents del recorregut: les tècniques artístiques, la societat 
del segle XIX i la indumentària. 
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De la representació de reis i papes a presidents de la República 
 

El primer àmbit de l’exposició, «La imatge 
del poder», mostra com el segle XIX es va 
convertir en el de les iconoteques 
institucionals amb el protagonisme de reis, 
ministres i altres personatges públics. Dins 
d’aquest àmbit hi ha una escultura del gran 
escultor resident a Roma Antoni Solà 
dedicada al papa Pius VII, coronat per 
Napoleó. Hi destaquen també dos estudis 
preparatoris de Francisco de Goya per a 
l’execució del seu gran retrat de la família de 
Carles IV. Aquests retrats es van fer a 
Aranjuez davant dels mateixos 
protagonistes, i s’hi pot observar la 
preparació vermellosa que va executar 
l’artista aragonès. També de Goya, destaca 
el retrat Ferran VII en un campament. 
L’àmbit inclou la fotografia Isabel II com a 

comtessa de Barcelona, que s’atribueix a Juan Laurent. L’exposició incorpora 
l’escultura La reina regent Maria Cristina i Alfons XIII nen, actualment dipositada 
al Palau Reial de Pedralbes, obra mestra de Venanci Vallmitjana, que evidencia 
el domini de la talla del marbre, característica dels millors escultors del segle XIX. 
 
La seqüència completa dels reis i presidents està representada a l’exposició a 
través de les medalles: des de Carles IV i Maria Lluïsa de Parma, Ferran VII i 
Maria Isabel de Bragança —segona esposa de Ferran VII i fundadora del Museo 
Nacional del Prado—, Maria Cristina de Borbó, Isabel II i Amadeu de Savoia, fins 
a Francesc Pi i Margall, president de la Primera República Espanyola, entre molts 
d’altres. 
 
Retrobament amb la infància a la llum de Rousseau 
 
L’àmbit «La descoberta de la infància» mostra com la representació dels 
infants va tenir una rellevància especial a partir de la Il·lustració i del 
Romanticisme. Es partia de la consideració que els més petits encarnen valors 
com l’espontaneïtat i l’amabilitat, que després la civilització acaba corrompent, 
tal com defensava Jean-Jacques Rousseau. Així, en aquesta secció s’hi pot 
apreciar un oli que representa Manuela Isidra Téllez-Girón, futura duquessa 

Francisco de Goya y Lucientes, Fernando VII en un 
campamento, después de 1815 ©Archivo Fotográfico. Museo 
Nacional del Prado 
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d’Abrantes, de l’artista Agustí Esteve. Aquesta 
pintura, incorporada recentment a les col·leccions 
del Museo Nacional del Prado, està considerada 
com el millor retrat infantil d’Esteve i constitueix 
un homenatge a Velázquez pel tractament del 
fons. Ressalta també el retrat dels germans 
Álvarez Amorós ambientat en un parc, del català 
Joaquim Espalter. De l’artista valencià Ignasi 
Pinazo se’n pot veure un retrat del seu fill en el 
qual destaca la complicitat amb el seu pare, i 
també Nena amb una nina, en què cal subratllar 
el cromatisme alegre i vivaç, propi de les últimes 
dècades del segle XIX. Els infants de la família 
Lara, de José Roldán y Martínez, és una altra 
de les teles que sobresurten en aquest àmbit, que 
també incorpora l’escultura Miguelito, de Miquel 
Blay i Fàbregas.  
 
L’espai següent posa l’accent en la plasmació d’«Identitats», primer de les 
dones i després dels homes, al llarg del segle XIX. De fet, la imatge de la dona 
adquireix un protagonisme especial en aquest moment històric. La irrupció de la 
fotografia va fer que persones de classes altes es volguessin retratar a través 
d’aquesta tècnica, de la qual es recullen diversos exemples en la mostra. A pesar 
de la invenció de la fotografia, el retrat pictòric mundà es va convertir en una 
forma de distinció cobejada entre les persones de l’època que podien accedir 
econòmicament a aquest recurs, de manera que a l’últim terç del segle XIX va 
viure una època daurada.  
 
De la representació de la burgesia a la de persones de classes humils 
 
En aquest àmbit destaca el retrat realista i de gran personalitat i qualitat 
La senyora de Delicado de Imaz, del pintor Vicent López Portaña. També 
sobresurt el retrat de l’aristòcrata Saturnina Canaleta, de Federico de Madrazo, 
exponent del retrat romàntic. Així mateix, s’hi poden veure retrats de Darío de 
Regoyos, Isidre Nonell i Ignacio Zuloaga. Transmeten una sensació especial 
d’opulència els retrats de María Hahn, esposa del pintor Raimundo Madrazo y 
Garreta, i també de Francisca Aparicio y Mérida, marquesa de Vistabella, de 
Francesc Masriera i Manovens. La mateixa marquesa de Vistabella apareix 
representada també a l’exposició a través d’una escultura de Louis-Robert 
Carrier-Belleuse. A més d’aristòcrates i burgeses, també hi ha representades 

Eduardo Rosales Gallinas, Concepción Serrano, 
después condesa de Santovenia, 1871. ©Archivo 
Fotográfico. Museo Nacional del Prado 
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dones de classes baixes i d’altres ètnies, com 
Índia del camp, d’Esteban Villanueva y 
Vinarao. També es pot contemplar la 
representació de la dona per part d’artistes 
femenines a través de les obres d’Eva 
Aggerholm, Nelly Harvey i Carlota Rosales 
Martínez de Pedrosa. 
 
En l’àmbit dels homes, es pot veure un retrat 
de Vicent López Portaña que immortalitza 
Ignacio Gutiérrez Solana, veedor de les Reials 
Cavallerisses, amb un vestit associat a la 
Il·lustració que més endavant donarà pas a un 
altre tipus de vestits més relacionats amb 
estètiques sòbries, com el que llueix Jaime 
Girona, més endavant I comte d’Eleta, 
plasmat per Federico de Madrazo y Kuntz. Com passava amb les dones, els 
artistes s’interessaven també per representar personatges de classes humils, 
com és el cas d’El sabater vell, de Francesc Domingo Marquès, o d’altres 
ètnies, com El tuno, d’Esteban Villanueva y Vinarao. En aquesta línia, també 
es pot observar una aquarel·la de Josep Tapiró i Baró, artista que va viure a 
Tànger i que va pintar Parache, el ballador amb gran veracitat i molta 
minuciositat. 
 
L’àmbit «La imatge de la mort» és especialment singular atès l’interès que va 
adquirir aquest tema al segle XIX. En aquest espai, cal destacar el dibuix a llapis 
de Luisa Kuntz en què retrata la cosina de Federico de Madrazo. També s’hi 
poden veure retrats jacents de Josep Nin, Manuel Poy Dalmau i Casimiro 
Sainz. 
 
L’àmbit següent és el de «Retrats i autoretrats d’artistes», ja que el segle del 
retrat es converteix també en una reflexió de l’artista sobre si mateix. Destaca 
aquí l’autoretrat de Francisco de Goya. L’exposició acull una escultura en 
homenatge tardà a Goya de l’escultor Marià Benlliure, coneguda entre el públic 
perquè és l’origen de la que reben els guardonats del cinema espanyol. 
 
També ressalten la litografia dedicada al pintor Vicent López per Federico de 
Madrazo y Kuntz i el retrat d’El pintor Francesc Torrescassana de Ramon Martí 
Alsina, que és considerat com el millor en aquest gènere executat pel pintor 
català. 

Federico de Madrazo y Kuntz, Saturnina Canaleta, 1856. . 
©Archivo Fotográfico. Museo Nacional del Prado 
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Retrat de la inventora del concepte it girl: Elinor Glyn 
 
L’espai «Effigies amicorum. Imatges d’escriptors, 
músics i actors» reuneix retrats de representants de 
les arts germanes de la pintura, coincidint amb un 
interès especial dels artistes per representar aquestes 
icones. La secció parteix del retrat de Goya de l’actor 
Isidoro Máiquez i del bust de Gioachino Rossini per 
José Álvarez Cubero. Destaca la pintura d’Antonio 
María Esquivel que representa Ventura de la Vega 
llegint una obra al Teatro del Príncipe. Hi apareix també 
una fotografia de l’actriu Adelaide Ristori a càrrec 
d’André Disdéri, considerat l’inventor de les targetes 
de visita. Com a transició del realisme al Romanticisme, 
figura la pintura d’El violinista Ettore Pinelli, d’Eduardo 
Rosales. En aquest àmbit apareixen icones com 
Richard Wagner i Arthur Schopenhauer, entre d’altres, a càrrec de Rogelio de 
Egusquiza. D’Ignacio Zuloaga, relacionat amb els grans pintors francesos del 
moment, se’n pot veure Retrat del violinista Larrapidi. Crida l’atenció l’estudi per 
al retrat que Philip Alexius Lászlo de Lombos va dur a terme d’Elinor Glyn. 
Aquest escriptora va encunyar el concepte d’it girl —en el sentit de jove atractiva 
i influent— amb la seva novel·la It, de la qual es va fer una pel·lícula 
protagonitzada per Clara Bow.  
 
L’últim àmbit, «L’artista a l’estudi», aporta una sèrie de representacions de 
pintors a l’interior dels seus espais de treball, com ara Fantasia sobre Faust, de 
Marià Fortuny. Es representa a l’estudi de Francesc Sans i Cabot a Madrid, i és 
un homenatge al pianista del moment: Joan Baptista Pujol. També destaca 
Interior de l’estudi de Muñoz Degrain a València, de Francesc Domingo 
Marquès, entre molts d’altres. 
 
Durant el muntatge de l’exposició, un equip de filmació enregistrarà tots els 
processos que sovint resten a l’ombra, com ara l’obertura de caixes o l’elaboració 
dels informes de conservació de les obres d’art i les entrevistes, entre d’altres. 
Tot aquest material servirà per fer un documental que els pròxims mesos sortirà 
a la llum a la plataforma CaixaForum+. 
 
Sobre CaixaForum+ 

Mariano Benlliure Gil, Goya, 1911. 
Bronce. ©Archivo Fotográfico. Museo 
Nacional del Prado 
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La Fundació ”la Caixa” va llançar a finals del 2022 la seva plataforma en línia 
gratuïta CaixaForum+. En el seu catàleg, especialitzat en difusió cultural i 
científica, s’hi poden trobar sèries, pòdcasts, documentals, pel·lícules, art digital, 
programes de divulgació, entrevistes, concerts, òperes i un llarg etcètera de 
formats a l’entorn de nou temàtiques: arts visuals i plàstiques, arts escèniques, 
música, literatura, pensament i història, cinema, arquitectura i disseny, ciències 
de la vida i ciències físiques. La plataforma CaixaForum+ ja està disponible per 
a dispositius mòbils i tauletes a través de l’aplicació, que es pot descarregar a 
App Store (iOS) o a Google Play (Android). També es pot accedir als continguts 
des del web caixaforumplus.org i, en televisors intel·ligents, per mitjà d’AirPlay i 
de Chromecast. 
 
A més a més, amb motiu de l’exposició s’ha organitzat un cicle d’arts visuals que, 
sota el títol de Rostre, Màscara i Imatge, aborda la historia del retrat a la historia 
de la humanitat. Coordinat per l’arquitecte, divulgador i professor Miquel del 
Pozo, el seminari aprofundirà en preguntes sobre ‘Què ens diu la historia del 
retrat sobre la natura de l’ésser humà? ‘Quin sentit té mirar avui el retrat del 
passat?’. El restaurant de CaixaForum Barcelona proposarà durant els dies de 
l’exposició un menú temàtic basat en la mostra. El restaurant de CaixaForum 
Barcelona proposa durant els dies de l’exposició un menú temàtic basat en la 
mostra en un breu recorregut pel Segle del Retrat. El restaurant de CaixaForum 
Barcelona proposarà durant els dies de l’exposició  un menú temàtic basat en la 
mostra en un breu recorregut per El segle del Retrat. 
 
 
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
 
1. La imatge del poder 

 
Des del seu mateix naixement el retrat va estar associat a personatges dotats 
d’un poder econòmic, social o polític que desitjaven mostrar i perpetuar. Al segle 
XIX, després de la Revolució Francesa, la monarquia es va anar afeblint cada 
vegada més. Això es fa patent en la progressiva pèrdua d’importància del retrat 
reial, per bé que va mantenir les dimensions i el caràcter imponent dels segles 
anteriors. És per això que aquest subgènere es representa a l’exposició a través 
de la medallística, on és possible apreciar la seqüència completa de monarques 
espanyols des de Carles IV fins a Alfons XIII.  
Altres persones de poder també es van fer retratar, com és el cas de Jovellanos, 
que va encarregar diferents efígies al llarg de la seva trajectòria, entre les quals 
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destaca la segona que li va fer Goya. Però va ser sobretot l’Estat que va 
començar a crear galeries de retrats: juntament amb la més destacada, la dels 
presidents del Congrés, que encarnava la legitimitat del poder de la nació a 
través de les Corts electes, van tenir importància les dels ministeris. L’obstinació 
de representar els successius titulars en una seqüència completa va configurar 
les diferents iconoteques ministerials, alguns exemples de les quals són al 
Museo del Prado. 
 
 
 2.1 La descoberta de la infància  
 
A partir de la Il·lustració i, sobretot, amb la influència exercida per Jean-Jacques 
Rousseau, es va anar obrint pas una nova mirada sobre la infància. En comptes 
de concebre els infants únicament com a futurs adults, que només com a tals 
adquirien un veritable valor, es va considerar que eren importants per si 
mateixos. Més encara, a partir principalment del Romanticisme, la infància es va 
començar a veure com una etapa privilegiada en la vida de les persones, perquè 
hi brillaven les virtuts de l’espontaneïtat, la gràcia i la innocència que la influència 
negativa del món i els seus costums feien desaparèixer en l’edat adulta.  
És per això que no solament es van multiplicar els retrats infantils, sinó que es 
van plantejar d’una manera nova que posava en relleu, justament, aquestes 
qualitats. Durant el Romanticisme van ser habituals els fons de parcs i jardins 
per expressar la vinculació amb la natura. El progrés de la pintura cap al 
naturalisme va permetre que els infants apareguessin amb més llibertat i 
moviment en els retrats al llarg de l’últim terç del segle. D’altra banda, diversos 
exemples, des del Romanticisme fins al començament del segle XX, posen de 
manifest el desig dels clients de retratar els seus fills inspirant-se en imatges de 
la pintura del Segle d’Or, en particular de Velázquez, model alhora de noblesa i 
naturalitat.  
 
 
 2.2 Identitats  
 
El retrat femení evidencia el rang social de les persones efigiades a través, 
sobretot, de dos elements: la indumentària i la joieria. És interessant fer notar, 
juntament amb el retrat aristocràtic i el retrat burgès, el de dones convertides en 
models pels artistes per l’atractiu o la peculiaritat de la seva imatge. És el cas de 
les ciocciare, camperoles d’Itàlia, o de les manolas i majas d’Espanya, que van 
despertar l’interès dels pintors per la seva gràcia i el seu pintoresquisme, alguns 
cops idealitzats però d’altres amb un marcat caràcter sensual. Així mateix, arran 
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de la curiositat per les ètnies i els països considerats aleshores exòtics, van ser 
freqüents les imatges dels pobles gitano, marroquí i filipí. En molts casos apareix 
la fascinació de la mirada de l’artista i de l’espectador per l’alteritat, pel que és 
aliè a la pròpia civilització i cultura. Aquesta fascinació arriba fins al punt que, en 
diferents ocasions, les classes burgeses es fan retratar amb la indumentària 
popular italiana, amb un vestit de majo andalús o com a tipus àrabs. El 1859, la 
difusió de la «targeta de visita» (retrat fotogràfic de petites dimensions) va posar 
a l’abast de les classes mitjanes la possibilitat d’encarregar i posseir imatges 
pròpies, de familiars i d’amics. Just després, el retrat femení altburgès va adquirir 
un nou auge, per singularitzar-se socialment. Així, es van estendre els retrats de 
cos sencer i de gran aparat, amb vestits molt rics en un ambient d’ostentació. 
 
 
 2.3 Identitats  
 
Al segle XIX va sorgir la moderna figura de l’home burgès. Enfront de la 
complicada indumentària dels segles anteriors, va aparèixer un vestit molt més 
senzill i auster, amb pantalons, jaqueta o levita i barret que, amb les variacions 
de la moda, ha arribat fins a l’actualitat. Així vestits, aristòcrates i grans burgesos 
eren indiscernibles. La severitat de l’aspecte masculí, associada a la racionalitat 
econòmica unida al capitalisme, va portar els artistes a concentrar-se en l’efecte 
de l’expressió i el caràcter. 
A aquests retrats se n’hi sumen d’altres de marcat pintoresquisme, fruit de 
l’interès propi del període romàntic per la particularitat i també pels valors 
específics del poble. No es tracta solament de representacions de tipus populars, 
sinó de veritables retrats tractats des de la pintura i la fotografia que donen 
compte d’individus concrets de les diferents regions espanyoles, entre les quals 
va destacar Andalusia; de les colònies, com Filipines, i de personatges 
representatius d’un imaginari exòtic però real, com els marroquins.  
El retrat de grup familiar no havia estat freqüent, però sí important, en la pintura 
espanyola, especialment en els quadres encarregats per la monarquia. Al 
segle XIX es va estendre a les classes burgeses. Hi solien aparèixer reunides les 
diferents edats, que expressaven la continuïtat i projecció del nucli familiar. 
A més a més, apareixen els retrats de grup de professionals, més freqüents en 
fotografia que no pas en pintura. En el cas de la fotografia, són usuals els de 
treballadors en fàbriques i comerços. Tot això posa de manifest la importància 
dels col·lectius socials, especialment en la segona meitat del segle, un període 
en què els treballadors van prendre consciència de la seva capacitat per fer 
reivindicacions i transformar el seu entorn.  
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 3. La imatge de la mort  
 
El retrat jacent, juntament amb les mascaretes funeràries de cera (en les quals 
se situa l’origen històric del retrat, a l’antiga Roma) dels personatges famosos, 
va fer molta fortuna al segle XIX. Això va ser per raó del culte al geni que es va 
desenvolupar sobretot a partir del Romanticisme, però també per l’interès a 
conservar, com a eloqüent document material, les faccions d’una personalitat 
concreta mitjançant un procediment de transposició fidel.  
El retrat funerari, en aquesta centúria, va partir dels models del Segle d’Or. Es 
tractava de fixar amb veracitat les faccions de la persona morta i, per fer-ho, el 
dibuix, traçat del natural en uns minuts, era un auxili immediat i valuós. Al seu 
torn, la fotografia va proporcionar la possibilitat de fixar una imatge precisa. Com 
el dibuix, la pintura va interpretar més el caràcter i, a través de la indumentària, 
la condició dels difunts. Molt eloqüents són, per la proximitat afectiva que 
denoten, els retrats jacents dels parents dels artistes. I tenen un  paper especial 
les imatges dels infants difunts, registrades en totes les arts. La importància de 
la imatge mortuòria, que expressa la fi i, en certa manera, el caràcter de tota la 
trajectòria de la persona traspassada, es va mantenir al llarg del segle, que va 
veure com els monuments funeraris s’estenien també a les classes burgeses.  
 
 
 4. Retrats i autoretrats d’artistes 
 
Una de les conseqüències de la importància creixent de l’art a partir de la 
Il·lustració va ser la consciència dels pintors i escultors de la seva pròpia vàlua i, 
en el cas dels més dotats, de l’excepcionalitat del seu paper en la societat. És 
per això que van multiplicar-se els autoretrats, alguns dels quals destinats a les 
galeries d’artistes de les acadèmies. Havien estat fundades d’acord amb el 
pensament il·lustrat, segons el qual els artistes passaven de ser artesans 
agrupats en gremis a ser a professionals liberals que esdevenien membres de la 
nova classe social burgesa.  
Amb el Romanticisme, l’autoretrat es va convertir en un instrument per indagar 
la pròpia psique de l’artista, fruit d’un sentiment d’exaltada subjectivitat que va 
inaugurar una tradició representativa que arriba fins als nostres dies.  
Juntament amb això, l’efusió d’amistat amb els companys de formació, 
consolidada en les vivències compartides a l’estranger, com va ser el cas dels 
pensionats a Roma, va portar a la proliferació de retrats d’altres artistes. De 
petites dimensions, amb format de bust i un fons neutre en general, se centren 
sobretot en les faccions i el caràcter del representat, mostren una gran naturalitat 
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i evidencien la simpatia i l’estima recíproques. Pel fet de ser obres realitzades 
per a col·legues en l’exercici de l’art i, per tant, bons coneixedors, solen tenir una 
elevada qualitat. El Museo de Arte Moderno, fusionat el 1971 amb el Museo del 
Prado, va propiciar la formació d’una galeria de retrats d’artistes que no es va 
arribar a exposar com a tal.  
 
 
 5. Effigies amicorum. Imatges d’escriptors, músics i actors 
 
En la classificació de Hegel, la pintura, la literatura i la música, que van destacar 
especialment en el Romanticisme, es consideraven les arts modernes per 
excel·lència. Les tres van convergir diverses vegades al llarg del segle XIX. La 
proximitat dels artistes amb els escriptors i els músics es va traduir no solament 
en col·laboracions com la il·lustració de textos i la realització d’escenografies 
d’òperes, sinó també en l’aparició d’una àmplia sèrie de retrats de destacats 
conreadors d’aquestes arts, com també d’intèrprets teatrals i musicals. El seu 
origen rau, com en el cas dels retrats de pintors i escultors, en les relacions 
freqüents d’amistat sorgides entre ells i en l’exaltació d’una comunitat d’ideals 
artístics, estimulats en institucions com els liceus artístics i literaris, els ateneus, 
les acadèmies i, d’una manera més informal, en cafès o en tertúlies a cases 
d’aficionats.  
Aquestes aproximacions, que prefiguren les que van ser freqüents a les 
avantguardes del segle XX, mostren una afinitat entre les arts. La dificultat 
d’aconseguir un reconeixement complet per part de la societat, i la consciència 
de la vàlua pròpia i dels amics, van estrènyer l’amistat entre els creadors. Això 
va afavorir que es conreés aquest tipus de retrats que, com els d’artistes, tenen 
una mateixa senzillesa i naturalitat, tret del cas que es dediquessin a figures que 
ja triomfaven. El seu correlat en l’àmbit literari fou l’auge de la novel·la d’artista i, 
en el musical, ho foren alguns arguments d’òperes i poemes simfònics inspirats 
en el món de la pintura.  
 
 
 6. L’artista al seu estudi  
 
Al segle XIX, l’atenció objectiva a tots els elements de la vida quotidiana, 
juntament amb la particular reflexió de l’artista sobre el seu entorn immediat i les 
circumstàncies de la seva pròpia pràctica pictòrica, van propiciar el gust per la 
representació dels ambients de treball, és a dir, dels estudis. En aquestes obres 
era freqüent la inclusió d’algunes referències, històriques o contemporànies, que 
l’artista considerava valuoses per a la filiació de la seva pintura. Per tant, era 
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habitual representar, al costat de les pròpies obres del pintor, les d’altres artistes 
que aquest apreciava, del passat o del present, així com còpies fetes pel mateix 
autor o imatges gravades o fotografiades. La presència del quadre dins del 
quadre denota, juntament amb el desig de mostrar la noblesa de l’art del pintor, 
una autoreflexió, característica de la modernitat.  
Juntament amb això, la presència dels instruments de treball —pinzells, flascons 
o tubs de colors, paletes, teles, aguantabraços, cavallets, miralls, espàtules, 
cisells, échoppes, models en guix o del natural, estampes i esbossos— és del 
màxim interès per entendre els aspectes materials de la pràctica dels artistes. 
També és significativa la manera de representar-se el pintor, acompanyat de 
vegades d’alguns amics que observen la seva obra, però molt més sovint tot sol 
al seu atelier, enfrontat a si mateix en el seu propi espai de treball. El concepte 
mateix d’estudi va patir una radical transformació en el darrer quart del segle, 
quan l’exemple de Marià Fortuny, destacat col·leccionista, es va estendre entre 
els artistes, que es van complaure envoltant-se d’objectes de gran bellesa que 
sovint introduïen en el seus quadres. Amb la difusió de la fotografia es van fer 
freqüents les imatges dels interiors d’estudis, moltes vegades encarregades pel 
mateix artista per difondre no solament les seves obres sinó el seu espai de 
treball com a exponent de la seva personalitat.  
 
 
ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 
 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL COMISSARI: XIX. El Segle del Retrat. Col·leccions 
del Museo del Prado. De la Il·lustració a la modernitat 
 
Dimecres 22 de febrer, a les 19 h 
 
Javier Barón, comissari de XIX. El Segle del Retrat. Col·leccions del Museo del Prado. 
De la Il·lustració a la modernitat, introduirà l’exposició i la seva conceptualització. La 
conferència presentarà una mostra dedicada monogràficament al retrat al segle XIX en 
totes les seves manifestacions i tècniques: pintura, escultura, medallística, miniatura, 
aquarel·la, dibuix, aiguafort, litografia i fotografia. 
 
Javier Barón és cap de Conservació de Pintura del Segle XIX del Museo Nacional del 
Prado. Doctorat en Història de l’Art el 1989, va obtenir el Premi Extraordinari per la 
Universidad de Oviedo, on va ser professor, i també el Premi d’Investigació Juan Uría 
Ríu. Director d’una dotzena de tesis doctorals, va ser membre del Consell de les Arts i 
les Ciències del Principat d’Astúries i del Patronat del Museo de Bellas Artes de Asturias. 
Ha participat com a comissari en l’organització de nombroses exposicions i en la 
redacció i l’edició dels seus catàlegs. Entre les dutes a terme al Prado, El legado Ramón 
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de Errazu. Fortuny, Madrazo y Rico, el 2005, El retrato español. De Goya a Sorolla, el 
2007; El siglo XIX en el Prado, el 2007, i Joaquín Sorolla (1863-1923), el 2009, ambdues 
en col·laboració amb José Luis Díez; Turner y los Maestros, en col·laboració amb David 
Solkin; Pasión por Renoir, en col·laboració amb Richard Rand, el 2010; El paisajista 
Martín Rico (1833-1908), el 2012; El Greco y la pintura moderna, el 2014; Fortuny (1838-
1874), el 2017, i Un cuadro para una nación. El fusilamiento de Torrijos de Antonio 
Gisbert, el 2019. Ha estat Summer Fellow al Clark Art Institute de Williamstown, el 2011. 
Actualment, és membre del Consell Assessor del Archivo Español de Arte, de la Junta 
de Qualificació i Valoració d’Obres d’Art de l’Ajuntament de Madrid, del Patronat del 
Museo Sorolla i del Comitè Assessor del Teatro Real. És acadèmic corresponent de les 
Reales Academias de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando i de Bellas Artes de 
San Telmo de Málaga, membre emèrit del Real Instituto de Estudios Asturianos y 
cavaller de l’Orde de les Arts i les Lletres de la República Francesa. 
 
 
CICLE D’ARTS VISUALS 
 
ROSTRE, MÀSCARA I IMATGE 
DEL 15 DE MARÇ AL 26 D’ABRIL DE 2023 

 
La història del retrat és la història de la humanitat. Des dels orígens de la civilització fins 
als nostres dies, l’ésser humà s’ha retratat, s’ha fet retratar i ha conservat retrats d’altres. 
Convertit en una imatge, entre el rostre de la persona i la màscara del personatge, el 
retrat és —en darrer terme— allò que queda de nosaltres quan ja no hi som. Què ens 
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diu la història del retrat sobre la naturalesa de l’ésser humà? Quin sentit té mirar avui un 
retrat del passat? 
 
Seminari coordinat i impartit per Miquel del Pozo, arquitecte, divulgador d’art i professor 
col·laborador a la Fundación Amigos del Museo Nacional del Prado 
 
 
DAVANT L’ABSÈNCIA: ORIGEN (I MITE) DEL RETRAT 
Dimecres 15 de març, a les 19 h 
 
Segons el mite, el retrat neix de l’absència. Davant la impossibilitat de retenir el cos de 
l’ésser estimat, voldríem, com a mínim, conservar-ne la imatge. Aquesta presència d’una 
absència és l’origen (i la fi) de tot retrat, sigui pintura, escultura o fotografia. Allò que ja 
no hi és, però que encara es veu.  
 
 
MÉS ENLLÀ DE LA MORT: LA MEVA IMATGE EL DIA DEL JUDICI FINAL 
Dimecres 22 de març, a les 19 h 
 
Tot retrat, si no és destruït abans, sobreviu la persona retratada. Aquesta supervivència 
de l’art, de la matèria enfront de la carn, ha permès als humans projectar la visió del seu 
cos (i ànima) més enllà de la mort. Decidir el futur (o suplicar-lo) en una imatge. 
 
 
A L’ALTRE COSTAT DEL MIRALL: AUTORETRAT I AUTOREPRESENTACIÓ 
Dimecres 12 d’abril, a les 19 h 
 
Davant del mirall ens veiem, però també ens imaginem. Tots construïm una imatge per 
als altres. Davant la tela mirall, quan l’artista fa el seu autoretrat, es mira a si mateix i ha 
de dir en quin punt exacte, entre el rostre i la màscara, detura la imatge.  
 
 
EL DIÀLEG IMPOSSIBLE: SER VIST PER UNS MIL·LÍMETRES DE PINTURA 
Dimecres 19 d’abril, a les 19 h 
 
I, tanmateix, ens miren. Sabem que és només una pintura, uns mil·límetres de pigment 
sobre una tela, però la presència que sentim davant d’algunes obres, la sensació 
impalpable que algú ens mira des de l’altre costat del marc és innegable. Quina és la 
màgia del retrat? 
 
 
ETERNAMENT «JO»: EL RETRAT, LA VIDA I LA PINTURA 
Dimecres 26 d’abril, a les 19 h 
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Congelat en una imatge, tot retrat és un moment concret de la vida d’algú que arriba fins 
a nosaltres. Totes aquestes imatges ens miren, eternament quietes, mentre nosaltres 
passem. 
 
 
VISITES A L’EXPOSICIÓ 
 
VISITA COMENTADA: EL SEGLE DEL RETRAT 
DEL 22 DE FEBRER A L'1 DE JUNY DE 2023 
 

Dirigida per un educador/a que, a partir dels 
diàleg amb els participants, presenta els temes 
clau de l'exposició, contextualitza i resol 
possibles dubtes o preguntes. 
Horaris: 
Dijous, a les 17.30 h, en castellà; Dissabtes, a 
les 11 h, en català, i a les 16 h, en castellà; 
Diumenges i festius, a les 11 h, en català 
 

 
 
 
 
CAFÈ I TERTÚLIA: EL SEGLE DEL RETRAT 
DE L'1 DE MARÇ AL 31 DE MAIG DE 2023 
 

Una visita tranquil·la per aprofundir en 
els temes o els aspectes que interessin 
més els visitants i conduïda per un 
educador o una educadora. Una 
vegada acabada la visita, es 
compartiran impressions sobre 
l'exposició en una tertúlia participativa 
que inclou material complementari i que 
s'acompanya d'una tassa de cafè. 

      Horaris: 
      Dimecres, a les 16.30 h 
      Sessions cada 15 dies 
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VISITA-TALLER FAMILIAR (+6)                                                                                                                                               
 
Una visita especialment pensada per famílies que inclou un recorregut per 
l’exposició, activitats participatives dintre de l’espai expositiu i un taller al final de 
la visita. Conduïdes per un/a educador/a, aquestes visites tenen una duració de 
90 minuts i es basen en un tema principal de l’exposició que es desenvolupa al 
voltant de les obres exposades. 
 
 
 
 

 
Àrea de Relacions amb els Mitjans de la Fundació ”la Caixa” 
Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org  
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

 @ FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT  #CaixaForumSegledelRetrat 
 

mailto:cristina.font@fundaciolacaixa.org
https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/
https://twitter.com/CaixaForum

	Del 15 de febrer al 4 de juny de 2023

