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L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta una nova lectura de l’obra de 
Julio González a partir d’unes 250 obres procedents de la Col·lecció de l’IVAM. 
L’exposició proposa una visió contínua del seu treball a través d’uns temes que, pro
vinents de l’acadèmia, travessen tota la seua obra: des del nu femení, tema acadèmic per 
excel·lència que González desenvolupa en tots els seus aspectes, f ins a la maternitat, 
que culmina en l’escultura Montserrat del Pavelló de la República espanyola de 1937. 
A més de dibuixos, pintures, joies o escultures de la col·lecció de l’IVAM, l’exposició 
inclou una gran quantitat de manuscrits, cartes, documents i fotografies que no sola
ment complementen o contextualitzen la seua obra, sinó que en formen part essencial. 

El punt de partida de l’obra de Julio González és, en aparença, doblement tradi
cional: d’una banda, perquè el seu origen està en un taller artesà, la metal·listeria paterna, 
i, d’altra banda, perquè enfront d’aquesta destinació la seua voluntat és ser artista, en el 
sentit idealitzat que la f i de segle dona a aquella paraula. El punt d’arribada, en canvi, 
és l’obra extraordinària d’un escultor que ha vençut aquella «tirania», fent de l’ofici 
i del ferro, precisament, la condició i el material recobrats d’una obra dràsticament 
nova, protagonista indiscutible de les grans transformacions experimentades per l’art 
en l’època de les avantguardes.

Durant anys, Julio González viu una lluita agònica contra la seua doble destinació 
d’artesà i d’artista, de manera que, en ella, en lloc d’evolució hi ha simultaneïtat, i en lloc 
de camí, cruïlla. D’una banda, la seua voluntat d’art suposa, sense paradoxa, vèncer l’ofici 
amb l’ofici i el ferro amb el ferro; d’una altra banda, els temes tractats per González des 
de l’inici de la seua carrera, tots ells tradicionals —des del nu acadèmic fins a la mater
nitat, passant pels assumptes costumistes o per l’afició moderna a les màscares— són, 
també, els de la seua última etapa, que es debat en noves simultaneïtats, les quals es 
donen entre una necessitat formal d’abstracció, exigida per l’art, i una demanda social de 
realisme, exigida per la història. 

Ser artista. Julio González en la col·lecció de l’IVAM s’organitza al voltant d’aquestes 
simultaneïtats i en aquestes cruïlles tractant de mostrar un González que es rebel·la 
contra la tradició artesana de la seua família, que fa d’això una de les línies de força i, 
també, una de les contradiccions irresolubles de tota la seua vida i obra, i que, perfectament 
i conscientment ancorat en la seua època, viu el temps de les avantguardes com un dels 
seus majors protagonistes. 

Ser artista. 
Julio González
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Acadèmies 
Per «acadèmia» s’entén un exercici típic de l’en
senyament artístic tradicional que consisteix en 
l’estudi d’un model, no per a integrarlo en una 
composició major, sinó com a part de l’aprenen
tatge o de l’entrenament de l’artista. En el segle 
XIX, l’«acadèmia» es converteix en un motiu en 
si mateix de la pintura o de l’escultura, sobre
tot a través del tema, omnipresent en els salons 
d’art de l’època, del nu femení en totes les seues 
postures: dret, tirat, assegut… L’obra de Julio 
González està travessada de principi a fi per 

Nu assis se coiffant ( Nu assegut pentinantse),  
ca. 19161918. IVAM Institut Valencià d’Art  
Modern, Generalitat. Donació C. Martínez  

i V. Grimminger

SALA 1

Autoretrats 
A través de l’autoretrat l’artista es mostra tal 
com vol que el vegem o, per dirho d’una altra 
manera, modela el que ha de ser la seua perso
nalitat pública, quasi sempre associada al seu 
ofici mitjançant els seus idealitzats «estigmes»: 
la paleta i el pinzell, la tela, el taller de fons... En 
els de Julio González ací exposats, no obstant 
això, cap senyal ens faria pensar que el retra
tat fora un artista. El que veiem en ells és, més 
aviat, una expressió dura que condueix, ja en els 
anys 1940, directament a la màscara, com si del 
que es tractés anés, justament, de resguardar 
la personalitat, més que d’exhibirla. Aquella 
duresa contrasta bé siga amb la humanitat que 
sorgeix de les seues imatges fotogràfiques, rea
litzades en diferents moments de la seua vida, 
bé siga amb l’actitud del pensieroso que s’ende
vina en el retrat que, en una de les seues fulles 
d’anotacions, li va fer Picasso al vol en 1905.

Études de masques (Estudis de màscares), 1941.
 IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat. 

Donació C. Martínez i V. Grimminger

Nu allongé au livre (Nu tombat amb llibre).  
Dors «González 1914». IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 

Generalitat. Donació C. Martínez i V. Grimminger

Nu à genoux de profil (Nu agenollat  
de perfil), 1929. IVAM Institut Valencia  

d’Art Modern, Generalitat
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aquestes acadèmies, siga en el seu treball més 
comercial —medalles, planxes repujades, xico
tetes escultures—, siga en les seues pintures, 
siga, en fi, en les seues escultures en ferro, fins 
i tot les més radicalment abstractes, les quals no 
renuncien a la complexíssima dialèctica del 
nou i el vell, sinó que, ben al contrari, l’exhibei
xen en tota la seua violència. 

SALA 2

Orfebreria i art comercial 
El modus vivendi de Julio González durant 
molt de temps, f ins ben entrada la dècada de 
1930, va ser l’orfebreria i la producció de xico
tetes escultures o de planxes repujades de dife
rents materials —plata, coure, ferro…—, que 
comercialitzava entre el seu cercle d’amics i 
clients, a través d’alguns marxants i galeries o, 
f ins i tot, a través d’una botiga que va tenir 
oberta durant un temps en el parisenc Boule
vard Raspail. Ell sempre va considerar aquest 
aspecte del seu treball com una obligació que li 
impedia el desenvolupament de la seua autèn
tica vocació, la de pintor, i els qui el van conèi
xer van afirmar que, en els seus últims anys, 
s’havia convertit en un tema tabú. No obstant 
això, des de la nostra perspectiva, no sols aque
lla producció d’orfebre té un interès per ella 
mateixa, sinó que en les seues xicotetes escul
tures i en aquelles planxes, repujades primer 
i retallades i soldades després, es troben in nuce 
molts dels principis formals i tècnics que seran 
determinants en l’obra escultòrica més radical 
dels seus últims anys.

Fleurs (Flors), ca. 18901900. 
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 

Generalitat. Donació C. Martínez  
i V. Grimminger

Femme assise II (Dona asseguda II),  
ca. 19351936. IVAM Institut Valencià  
d’Art Modern, Generalitat. Donació  

C. Martínez i V. Grimminger

Tête plate dite «Le baiser» (Cap pla  
anomenat «El bes»), 1936. IVAM Institut  

Valencià d’Art Modern, Generalitat.  
Donació C. Martínez i V. Grimminger
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Busts, caps, màscares
Des de l’antiguitat i, sobretot, des de la seua 
restauració en el Renaixement, el retrat pren 
per excel·lència la forma del bust, mostrant 
del retratat el cap i la part superior del tronc. 
El seu prestigi ve de la seua associació amb els 
personatges il·lustres que representa, encara 
que en el segle XIX s’independitza com a ti
pologia escultòrica autònoma, especialment 
associada amb la idea d’allò clàssic. Siga en els 
seus dibuixos, pintures o escultures, siga en les 

seues medalles i planxes repujades o retallades 
i soldades, el bust, en aquest sentit tradicional, 
apareix al llarg de tota l’obra de Julio González. 
A partir d’ell, no obstant això, s’operen dues 
transformacions que conduiran a nous resul
tats: una és la seua reducció al cap sol, de ferro 
o de pedra, disposat en horitzontal sobre un 
pla, inestable, oscil·lant; l’altra és una reducció 
encara ulterior: la del cap en rostre i, d’ací, en 
màscara. Preferentment en planxa de ferro re
tallat i soldat, a partir de 1928 la màscara s’eri
geix en motiu de l’experimentació més radical. 

Tête longue, tige (Cap de llarga tija),  
ca. 193233. IVAM Institut Valencià  
d’Art Modern, Generalitat. Donació  

C. Martínez i V. Grimminger

Le Cagoulard (L’encaputxat), 1935.
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 

Generalitat

Masque inquiet (Màscara inquieta), 19191921 
i Masque aceré (Màscara acerada), ca. 19291930. 

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.  
Donació C. Martínez i V. Grimminger
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SALA 3

Metamorfosi
Des de l’antiguitat, l’art occidental es va enten
dre com a imitatio naturae, com a imitació de la 
naturalesa. Per això, el tema de les metamorfo
sis, segons l’exemple clàssic del poema d’Ovidi, 
es va convertir en un dels grans desafiaments 
per als artistes: imitar la naturalesa, sí, però 
una naturalesa sempre en transformació i que 
deriva cap a allò monstruós. Dafne, la nimfa 
que es va transformar en llorer per a deslliurar 
se  d’Apol·lo, constitueix el tema d’algunes de 
les més famoses metamorfosis en escultura 
—n’hi ha prou amb pensar en l’Apol·lo i Dafne de 
Bernini— i és el títol triat per Julio González, 
en 1937, per a una de les seues grans obres en 
ferro. Però el desaf iament formal i concep
tual de la metamorfosi pot rastrejarse en 
dibui xos, relleus i altres escultures, anteriors 
o posteriors a Dafne, en les quals subjau la fi
gura canviant de la donaarbre, un tema típic 

del simbolisme, heretat per les avantguardes. 
Al final de la guerra d’Espanya, i davant la der
rota de la República, una nova metamor fosi 
fa la seua aparició: la de l’homecactus, sense 
 referències literàries, irònic, armat, exasperat. 

Danseuse à la marguerite (Ballarina  
de la margarida), 1937. IVAM Institut 
Valencià d’Art Modern, Generalitat

Daphné, 1937 i Homme cactus I  
(Home cactus I), 1939. IVAM 

Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat
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la seua culminació, el seu desbordament: en 
plena guerra d’Espanya, el seu espill compe
teix amb la falç autèntica que ha substituït a un 
dels seus braços, en aquell instant símbol ubic 
—n’hi ha prou amb pensar en la contemporània 
La Montserrat— de la lluita antifeixista. 

SALA 5

La Montserrat
La maternitat és un tema present en tota l’obra 
de Julio González, i f ins i tot podríem dir que 
és el motiu més vegades tractat en ella. En la 
dècada de 1910 es presenta sota el signe del 
sentimentalisme miserabilista en què havien 
derivat el simbolisme i la bohèmia; en els anys 
vint, com a maternitat llauradora, nova Ceres, 
jove i forta, emblema d’una fertilitat que la ideo
logia del «retorn a l’ordre» identifica amb la 

SALA 4

La dona davant l’espill 
Estem, de nou, davant un tema tradicional: 
d’una banda, des de l’antiguitat clàssica, la dona 
davant l’espill ha sigut una manera caracterís
tica de representar la vanitas, és a dir, el senti
ment de la fugacitat de la joventut i la bellesa 
enfront del poder de la decadència i la mort; 
d’una altra banda, amb intencions bastant 
menys transcendents, l’acadèmia havia fet de 
la dona amb espill una de les seues variants del 
nu femení, juntament amb altres com la dona 
pentinantse, la dona endreçantse, etc. Des 
de les seues primeres escultures, passant pels 
seus esbossos, dibuixos i pintures, i fins a arri
bar als seus relleus i planxes de ferro, aquests 
temes travessen tota l’obra de Julio González. 
Femme au miroir, de 1937, representa, més que 

Femme au miroir (Dona davant l’espill), 
ca. 19361937. IVAM Institut Valencià 

d’Art Modern, Generalitat

Maternité (Maternitat), 1941. IVAM Institut  
Valencià d’Art Modern, Generalitat.  

Donació C. Martínez i V. Grimminger
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Main gauche levée nº 2 (Mà esquerra  
alçada nº 2), 1942. IVAM Institut Valencià  

d’Art Modern, Generalitat

terrapàtria reconstruïda després de la guerra, 
i al final d’aquella dècada i inicis de la següent, 
com a motiu costumista adaptat a la producció 
més comercial de repujats i planxes retallades. 
La Montserrat ve d’aquella llarga i canviant 
genealogia, però no és la seua culminació, sinó, 
en tots els sentits, tècnics, formals i ideològics, 
la seua superació def initiva. Per a res senti
mental, en absolut sotmesa, sinó tot el contrari: 
alçada, amb el cap alçat i els ulls mirant al cap
davant, sostenint la seua criatura com una cui
rassa, armada amb una falç, fermament recolzats 
als peus en el sòl, aquesta és la dona revolucio
nària, propietària de si mateixa. A partir de 1939, 
després de la derrota de la República, la mateixa 
Montserrat s’estirarà els cabells, alçarà els 
braços, s’arrancarà els ulls, cridarà…: cap resig
nació davant la negror dels temps. Aquesta és la 
figura amb la qual Julio González, sens dubte, 
s’identifica per fi com a artista, amo també de 
les seues destinacions. 

Gran profil de paysanne (Gran perfil de  
llauradora), ca. 19341936. IVAM Institut 

Valencià d’Art Modern, Generalitat

Étude de femmes criant (Estudi de dones  
cridant), 1938. IVAM Institut Valencià  

d’Art Modern, Generalitat
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PUBLICACIÓ

Amb motiu de l’exposició s’editarà un catàleg que 
documenta l’exposició de Julio González, incloent- 
hi textos del comissari Juan José Lahuerta; la 
directora de l’IVAM, Nuria Enguita i la biografia 
comentada a càrrec de Celia Marín, entre d’altres 
textos de diversos experts i col·laboradors.

ACTIVITATS

Presentació de l’exposició a càrrec de la directora 
de l’IVAM, Nuria Enguita i del comissari, Juan José 
Lahuerta

Data: 27 d’octubre, 19 h
Lloc: Auditori

Institut Valencià d’Art Modern
Centre Julio González  
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacte:
Departament de Comunicació
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600




