
 
 
 
 
 
 
 
Una visió dels amors dels déus a través de gravats del fons Gelonch Viladegut 
 
El Museu de Lleida organitza una nova mostra temàtica, “Els amors dels déus”, a partir 
d'una selecció de gravats del fons de la col·lecció Gelonch Viladegut, dipositada de forma 
permanent al museu des de l'any 2020. En aquesta ocasió, una vintena d'obres de diferents 
èpoques, tècniques i autors fan un recorregut pels amors dels déus de la mitologia clàssica, 
a través de cinc àmbits. La mostra, instal·lada a l'espai del cor de l'església, es podrà visitar 
fins a l'11 de setembre de 2022 
 
Al llarg del temps, la mitologia clàssica, els seus protagonistes i les seves aventures, han estat una font 
inesgotable d'inspiració per a artistes de diferents èpoques. Aquests personatges i les seves vivències han 
esdevingut arquetips coneguts i assumits al llarg dels segles i fins als nostres dies. La lectura actual de la 
mitologia clàssica pot semblar, en ocasions, políticament incorrecta. Però aquestes històries han arribat fins a 
l'actualitat i han estat interpretades al llarg del temps de formes diverses. En tot cas, les hem de veure com el que 
eren, històries dels déus grecs i romans d'època clàssica, abans que s'imposés el cristianisme com a creença 
dominant i majoritària, que va convertir la mitologia clàssica en paganisme. 
 
La mostra “Els amors dels déus” exhibeix una vintena de gravats, majoritàriament dels segles XVII i XVIII, i alguns 
d'artistes més contemporanis, de mitjans del segle XX i del segle XXI. El fons Gelonch Viladegut conté obres que 
mostren el món mitològic romà, el refererent clàssic dels artistes del Renaixement, i en què s'emmirallen la 
societat i les monarquies dominants a Europa des del segle XVI. La mostra es divideix en cinc àmbits: els déus, 
seduccions a la natura, els herois, mitologia i monarquia, i parelles mítiques. 
 
Amb motiu de l'exposició, s'ha editat un catàleg que, a banda d'una explicació ampliada de cada un dels gravats, a 
càrrec de la conservadora del Museu de Lleida, Carmen Berlabé, presenta un text introductori de Mireia Rosich, 
directora del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, historiadora de l'art, que recentment ha publicat un 
llibre sobre mitologia grega: “L'essència del mite. Dotze figures femenines de l'antiguitat clàssica”. 
 
“Els amors dels déus” és la segona exposició temàtica dels gravats del fons Gelonch Viladegut, després de “Les 
guerres a Catalunya entre 1635 i 1714”, que es va poder veure al mateix espai del cor de l’església, entre el 31 de 
març i el 12 de setembre de 2021, i després de la primera, la presentació d’una selección de gravats, en motiu del 
dipòsit permanent que va fer el seu propietari, Antoni Gelonch Viladegut, l'any 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLISTAT D’OBRES EXPOSADES 

 

Els déus 

- L’altar de l’amor 
Marcantonio Raimondi o Agostino Veneziano (de Musi) 
Cap a 1520 
Burí 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Cupido és el déu de l’amor. És el fruit de la passió entre Venus, deessa de l’amor, i Mart, déu de la 
guerra. Es representa com un nen o bé com un jove, sovint alat, proveït de l’arc i de les fletxes que 
provoquen l’amor a déus i mortals. 

 

- Venus vestida per les gràcies 
Guido Reni (pintura) i Robertus Strange (gravat) 
Londres, 1759 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
 
Venus és la deessa de l’amor i de la bellesa. Sol anar acompanyada del seu fill Cupido i de les Gràcies, 
que l’atenen en el seu agençament. Casada amb Vulcà, déu del foc i de la forja, i ben poc atractiu, li fou 
infidel moltes vegades. 

 

- El rapte de Ganimedes o Ganimedes rep la copa de mans d’Hebe 
Peter Paul Rubens (pintura), Grangeret (dibuix) i Benoît Louis Henriquez (gravat) 
Cap a 1786 
Burí 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
 
Júpiter és el déu dels déus. Casat amb la deessa Juno, protagonitzà nombroses aventures amoroses, 
entre les quals la que mantingué amb el jove pastor Ganimedes, a qui raptà i s’endugué a l’Olimp, on el 
jove li serví nèctar, la beguda dels déus. 
 
 
 



- Neptú 
Polidoro da Caravaggio (pintura) i Hendrick Goltzius (gravat) 
Cap a 1592 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Neptú és el déu de les aigües. Se li coneixen moltes aventures amoroses i alguna violació, com el cas de 
Medusa, una noia de gran bellesa que fou convertida en monstre. 

 

- Diana 
Claude Mellan 
1669 
Burí 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
 
Diana és la deessa de la caça, de la màgia i de la virginitat, protectora dels animals salvatges i també de 
les dones en el moment del part. 

 

- Vulcà sorprenent Venus i Mart 
Jean le Pautre 
Cap a 1660 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
Vulcà, déu del foc i de la forja, en el moment en què sorprèn la seua muller, la deessa Venus, en braços 
del seu amant, el déu Mart. Fabricà una xarxa de metall que tenia el poder d’immobilitzar i convocà els 
déus de l’Olimp a contemplar l’espectacle. 

 

 

 

 

 

 

 



Els herois 

- El regal d’Èol 
Pellegrino Tibaldi (pintura), Domenico Maria Fratta (dibuix intermediari) 
i Bartolomeo Crivellari (gravat) 
1756 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Èol, déu dels vents, lliurà a Ulisses una bossa de cuir que contenia tots els vents perquè l’heroi pogués 
retornar a Ítaca, el seu regne, després de lluitar a la Guerra de Troia. Fou un viatge de vint anys durant 
els quals visqué diversos amors. 

 

- Hèrcules i Íole 
Anibale Carracci (pintura) i Carlo Cesio (gravat) 
Roma, 1657 
Aiguafort i burí 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Fill de Júpiter i la mortal Alcmena, Hèrcules s’enamorà d’Íole, que aconseguí que l’heroi toqués música i 
vestís teixits delicats. En una clara inversió de rols, Íole duu la maça amb què Hèrcules mata l’hidra de 
Lerna i es cobreix amb la pell del lleó de Nemea que l’heroi escorxà. 

 

- Mort de Creusa 
Nicolas Vleughels (pintura) i Étienne Jeaurat (gravat) 
1721 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Jàson, l’heroi dels argonautes, demanà la mà de Creusa, filla del rei de Corint, repudiant la seua muller, 
Medea. Aquesta es venjà obsequiant Creusa amb un vestit embruixat que li provocà la mort i matant els 
dos fills que havia engendrat de Jàson. 

 

 

 

 



Seduccions a la natura 

 

- Hipodamia és protegida dels centaures 
Heinrich Aldegrever 
1550 
Burí 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
El gravat representa l’intent de rapte i violació d’Hipodamia, esposa de Pirítou, rei dels làpites, per part 
dels centaures. El seu protector és un personatge masculí proveït d’una maça, que es pot associar amb 
Hèrcules o també amb Teseu. 

 

- Paisatge amb Pan i Siringa 
Antoine Waterloo 
Cap a 1660 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
El déu Pan, conegut també com a Faune, és un déu mig humà i mig caprí, que desitjava la nimfa Siringa. 
La noia es transformà en una canya de jonc i Pan, embadalit pel so de les canyes quan bufa el vent, 
construí l’instrument musical denominat ‘siringa’ o ‘flauta de Pan’. 

 

- El son perillós 
Antoine Watteau (pintura) i Jean-Michel Liotard (gravat) 
París, 1730 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
 
En un paisatge de boscúria, la deessa Diana i una de les seues nimfes descansen després d’una cacera. 
Un sàtir les sorprèn en aquest estat d’indefensió i s’inclina sobre les dues figures femenines, amb un 
gest que en palesa la lubricitat. 

 

 

 

 



Mitologia i monarquia 

- Lluis XIV i Minerva 
Antoine Coypel (pintura) i Charles-Louis Simonneau (gravat) 
Cap a 1675 
Burí 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
Lluís XIV s’havia fet representar en diferents pintures emulant la figura de déus, herois o emperadors, 
però en aquesta escena és la deessa Minerva qui sosté un retrat del Rei Sol. Minerva, d’eterna virginitat, 
és la deessa de la saviesa, de les arts i també de la guerra. 

 

- Carles III d’Habsburg rep la reina Elisabet Cristina a Barcelona l’1 d’agost de 1708 
Paul Decker (dibuix) i Johann Corvinus (gravat) 
Augsburg, cap a 1715 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
 
 
Arribada d’Elisabet Cristina de Brunsvic a Barcelona, rebuda pel seu espòs, Carles III d’Habsburg, i per 
l’alta aristocràcia. A la part superior hi són representats Júpiter i Juno, la parella de déus que regna a 
l’Olimp, en una clara equiparació a la missió destinada a la parella reial.  

 

- Màscara reial 
IIª Lamina de la Mascara Real executada por los Gremios de la Ciudad de Barcelona al arribo de su Monarca Dn 
Carlos Tercero, con la Reyna y su Real Familia. 1 Carro de Parthenope i Ulises, 2 Nave de Argos, 3 Templo de 
Neptuno 
Francesc Tramulles i Roig (dibuix) i A. J. Defehrt (gravat) 
Barcelona, 1764 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Amb motiu de la proclamació de Carles III com a rei i de la seua entrada a Barcelona, l’any 1759 les 
corporacions gremials i les principals institucions de la ciutat organitzaren una mascarada, és a dir, una 
cavalcada al·legòrica, amb carrosses, balls, música, lluminàries... La cavalcada s’inspirà en la mitologia, 
amb la finalitat de relacionar la monarquia espanyola amb els símbols clàssics de l’univers i el seu 
domini. En aquest gravat hi apareixen el déu Neptú i els herois Jàson i Ulisses, aquest darrer 
acompanyat de la sirena Partènope, que morí en l’intent de seduir-lo amb els seus cants. 



Parelles mítiques 

- ORFEU I EURÍDICE 
Orfeu 
Enric Cristòfor Ricart 
Cap a 1930 
Xilografia 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
Orfeu, el millor músic entre els mortals, estimava la nimfa Eurídice, que morí. Orfeu baixà als inferns i 
aconseguí que els déus de l’inframon, Plutó i Prosèrpina, li permetessin, gràcies als seus cants i a la 
música de la seua lira, el retorn d’Eurídice. La noia, però, fou engolida novament per l’inframon. Poc 
després Orfeu morí i es reuní amb l’estimada. 

 

- DAFNIS I CLOE 
Dafnis i Cloe 
Aristides Maillol 
1937 
Xilografia 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
“Dafnis i Cloe” és el nom d’una novel·la de Longus de Lesbos, un autor que visqué possiblement a 
principis del segle II dC. Narra la història, concebuda en to mitològic, d’un nen i una nena abandonats al 
bosc i rescatats i criats per dues famílies de pastors. Representa el naixement de l’amor juvenil i el 
descobriment de la sexualitat. 

 

- PASÍFAE I EL BRAU DE CRETA 
L’escala del minotaure 
Pepe Yagües 
Segle XXI 
Aiguafort i aiguatinta 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
 
Pasífae, esposa de Minos, rei de Creta, s’enamorà perdudament d’un brau blanc que sorgí del mar. 
Dèdal, arquitecte de la cort, li construí un enginy en forma de vaca perquè pogués copular amb el brau; 
d’aquesta unió nasqué el minotaure, un monstre que Minos amagà en un laberint. 
 
 
 
 

 



- VERTUMNE I POMONA 
Pomona 
Piet Snoeren 
2011 
Aiguafort 
Museu de Lleida (dipòsit Col·lecció Gelonch Viladegut) 
 
 
Pomona és la deessa dels arbres fruiters, els jardins i els horts. Vertumne, déu de les estacions i dels 
canvis en la natura, n’està enamorat sense èxit. Pomona, insensible a l’amor i a tots els seus 
pretendents, cedirà finalment després que Vertumne, per tal d’estar a prop d’ella, es transformi en 
diferents personatges. 

  

 

 


