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 Arran de l’Exposició Universal de París de 1937, la Companyia parisenca de distribució 

d’electricitat (CPDE)1 encarregà a Raoul Dufy (1877-1953) un gran mural –la Fée électricité- que 

ocupava un gran mur (60 m d’amplada, 10 m d’altura, en una forma lleugerament corbada) del 

hall del  Pavelló de l’Electricitat i de la Llum. Es tractava de: 

«Mettre en valeur le rôle de l'électricité dans la vie nationale et dégager notamment le 
rôle social de premier plan joué par la lumière électrique» 

 Amb els seus 600 m2, fou el mural més gran del món, superat uns 30 anys més tard pel 

Bauernkriegspanorama (panorama de la guerra dels camperols alemanys (1524-1525)), 

instal·lat al balneari Bad Frankenhausen, a Turingia, realitzat per Werner Tübke (1929-2004) i 

completat entre 1976 i 1987, amb 1.890 m2. Després de l’exposició de 1937, el mural de Dufy 

fou destinat al Museu d’Art Modern de la vil·la de París, on finalment s’adaptà un espai (amb 

un mur en forma el·líptica) per exposar-lo públicament, cosa que succeí després de la mort de 

Dufy.  

 El mural exposa, d’una banda, una història de l’electricitat, recreant personatges i 

èpoques. D’altra banda, s’expliquen tant la producció d’electricitat com les utilitzacions en la 

indústria, els transports, les comunicacions, l’oci.  

 Dufy, conseqüent amb la seva trajectòria, va escollir colors càlids (fauves) i figuracions 

una mica naifs per a aquests elements. Aquí em proposo analitzar breument els antecedents 

del mural, analitzar el seu contingut i revisar el seu impacte. 

 Hem de recordar que l’Exposició de 1937 se sol associar a obres com el Guernica i el 

pavelló de la República espanyola, com a ressò de la guerra civil espanyola i de la confrontació 

entre feixisme i democràcia. De fet, l’Exposició, dedicada a les Arts i la Indústria, estigué 

fortament marcada per la confrontació entre els diferents blocs. A Espanya, la guerra posava 

de manifest l’agressivitat del feixisme. A París, els pavellons de la Unió Soviètica i l’Alemanya 

nazi estaven cara a cara, exhibint cada un d’ells els seus símbols representatius. 

                                                            
1 El 1951, l’empresa canvià de nom i esdevingué Electricitat de França (EDF). 



 En aquest sentit, la Fée électricité respon a un altre procés històric i social de llarg 

abast, l’electrificació. Aquesta obra de Dufy, sens dubte la més destacada en molts aspectes de 

la seva trajectòria, ha merescut l’atenció dels crítics i historiadors de l’art, pràcticament des 

que fou exhibida el 1937. Se’n tornà a parlar arran de la mort de Dufy el 1953, però també 

després de la seva nova exhibició pública el 1964. El Museu d’Art Modern de la Vil·la de París 

considera la Fée électricité com un dels seus patrimonis singulars i li va dedicar una monografia 

de Martine Contensou el 2008, com a número 2 de la col·lecció “Petites Capitales”, editada per 

PARIS-musées. Val a dir que, des de llavors, sembla que l’obra de Dufy ha estat sovint 

seleccionada pels seus valors didàctics en la visita d’escoles.2 

Tècnica i art al segle XX 

 Durant el segle XX s’ha consagrat una especialització en les activitats tècniques, entre 

les formalment creatives (pintura, escultura, música, literatura) i les que s’ocupen del disseny, 

construcció i difusió d’objectes i processos de producció i organitzatius. Reservem la 

denominació “art” per a les primeres, anomenem “tècnica” o “tecnologia” a les segones. 

Recordem que l’art havia denominat totes les activitats humanes de producció o distribució, 

essent l’art l’oposat a la natura. Al Renaixement, les activitats es començaren a especialitzar, 

tot i l’existència d’artistes-científics o artistes-enginyers. Aquesta escissió d’activitats arribà al 

segle XIX i XX, amb posicions i contribucions cada cop més diferenciades, en un procés que 

estigué en relació, sens dubte, amb la progressiva complexitat de les ciències i de les 

tècniques. D’altra banda, l’art de representació també seguí un procés prou complex, incloent 

l’aplicació de tècniques diverses, com ara la fotografia, la qual obrí un nou camp artístic. 

 Al segle XX, es consagren els artistes amb, podríem dir-ne, un projecte personal, però 

entre els seus clients es consolidaran les empreses, que no solament demanen la identificació 

del producte (per exemple, amb representacions dels complexos fabrils) sinó que pretenen 

crear un reclam per al consum (per exemple, el símbol de l’Anís del Mono). Igualment, les 

entitats públiques busquen als artistes per a campanyes de projecció ciutadana (per exemple, 

en el camp de la sanitat pública). 

                                                            
2 Això és el que es podria deduir de veure els dossiers que podem trobar a Internet. 



 

  Al segle XX, doncs, es desenvolupà un art que es vinculà molt explícitament a la 

dinàmica econòmica i social, incloent la propaganda comercial o social. 

 

Electricitat: la nova esperança  

 Durant el segle XIX, la revolució industrial prengué el vapor com a energia de 

referència, un recurs sense el qual el progrés no era possible. Aquesta identificació (potser 

interessada) comportà un cert desassossec quan algunes veus parlaren de l’esgotament futur 

del carbó, ja al segle XIX (Basalla, 1982). Els primers usos industrials de l’electricitat 

(il·luminació, principalment) feren néixer esperances d’una nova font d’energia tan vàlida i 

fructífera com el carbó. L’ampliació dels usos de l’electricitat, principalment com a força 

motriu (per exemple, en automòbils), semblà confirmar les esperances. A més, cap a final de 

segle XIX es resolgueren els problemes del transport d’electricitat i, per consegüent, es va 

poder plantejar la producció en un lloc i el consum a dotzenes o centenars de quilòmetres de 

distància, creant un autèntic sistema tècnic en l’electrificació de ciutats i de regions (Hughes, 

1983). Amb les centrals hidroelèctriques, complementàries de les tèrmiques, s’aconseguí una 

producció d’electricitat, en un principi molt més enllà de les necessitats existents. A més de la 

il·luminació pública i del subministrament a les fàbriques, s’obrí el camp de la electricitat 

domèstica, il·luminació i cada cop més aparells elèctrics per usos variats (escalfador d’aigua, 

telèfon, ràdio, gramòfon, rentadores, etc.). Als anys 1930, hi havia encara una oferta superior 

al consum, cosa que per a l’electricitat és un problema molt seriós, ja que és molt difícil 

d’emmagatzemar.  

 

Mural de 1937: una aproximació 



 El gran mural de Dufy cobria el mur del gran hall interior del pavelló de la llum i de 

l’Electricitat, obra de l’arquitecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945). El pavelló tenia una 

situació molt destacada: estava a un extrem del Camp de Mars, amb la torre Eiffel al centre, i 

el palau del Trocadero, a l’altre. La curvatura del Trocadero i del pavelló de la llum eren 

complementàries.3 El mural de Dufy es corresponia amb una façana paral·lela que era una gran 

pantalla de projecció –amb una tècnica que anticipà el Cinemascope- que impactà sens dubte 

els visitants de l’exposició. 

 

                                                            
3 El palau del Trocadero fou permanent, mentre que el pavelló de la llum fou desmuntat després de 
l’Exposició. 



 

 Mentre que els visitants de l’Exposició del 1937 pogueren veure el mural en un mur 

lleugerament corbat, com d’una gran pantalla de cinema actual, el mural fou reinstal·lat al 

Museu d’Art Modern de la Vil·la de París el 1964, deu anys després de la mort de Dufy, gràcies 

a un condicionament especial del Palau de Tokio amb una sala de forma el·líptica.4  

 

 

                                                            
4 El Museu ofereix una visió de 360º en una aplicació d’Internet: 
http://parismusees.paris.fr/sites/etablissement_public/files/iframe/mam_360_sisso_dufy/index.html 
 

http://parismusees.paris.fr/sites/etablissement_public/files/iframe/mam_360_sisso_dufy/index.html


 El títol pel qual és conegut el mural –la fada electricitat- fa referència al caràcter 

gairebé màgic de l’electricitat. Segons recull Beltran (2004), l’electricitat esdevingué de seguida 

un element contradictori, allò que salvaria la humanitat amb unes capacitats sorprenents i, al 

mateix temps, alguna cosa molt perillosa, una amenaça real de les persones. Tanmateix, 

sembla que Dufy no escollí aquest títol, sinó que l’atribuïren els crítics i potser el públic. 

 En rebre l’encàrrec de la Companyia parisenca d’electricitat de fer un gran mural 

d’exaltació de l’electricitat, menys d’un any abans de la inauguració de l’Exposició, sembla que 

Dufy es tancà per rellegir Lucreci i, en tres setmanes, presentà un projecte que l’empresa 

acceptà sense modificacions.5 La influència de Lucreci es pot veure en el fet que la presentació 

de l’Electricitat recórrer als pensadors de l’Antiguitat clàssica i, probablement, a una certa 

“laïcitat” del contingut del mural, que fa jugar un paper en certa manera irònica als déus de 

l’Olimp. A més, la lectura del materialista Lucreci li devia servir per concentrar-se en la seva 

tasca de mostrar la força de l’electrificació. 

  La història de l’Electricitat que es presenta al mural està encarnada per una sèrie de 

110 personatges identificats generalment amb el seu nom i, alguna vegada, associats a 

experiments considerats rellevants. Sabem que Dufy va demanar consell a un físic, Henri 

Volkringer (1898-1990), que el 1929 havia publicat un llibre d’història de la física.6 També 

s’inspirà amb l’obra de Louis Figuier, Merveilles de la Science.7 Amb l’ajuda del seu germà Jean 

Dufy, es documentà consultant els fons de l’Acadèmia de Ciències de París, però també de 

diferents museus, biblioteques i arxius de París. S’ha de dir que la tria ens pot semblar tòpica, 

però correspon a una època on la historiografia de l’electricitat s’estava realment construint. 

No és estrany que entre els personatges escollits hi hagi molts francesos, no solament perquè 

l’autor del guió ho fos, sinó perquè, objectivament, els físics i els enginyers francesos havien 

portat a terme contribucions molt rellevants. Tanmateix, hi podem veure científics i tècnics 

anglesos, alemanys, italians o nordamericans.   

 El grup de personalitats científiques i tècniques es complementa amb personatges 

mítics –diferents divinitats gregues clàssiques- i persones anònimes, camperols, obrers, públic, 

músics. Mentre en la galeria de personatges, només hi ha una dona –Marie Curie-, les dones 

apareixen més freqüentment entre les divinitats i entre les persones anònimes.   

                                                            
5 Això és el que afirmà Bernard Dorival el 1953. Citat per Contensou (2008). 
6  Volkringer, H., Les Étapes de la physique, París: Gauthier-Villars et Cie., 1929. 
7  Figuier, Louis, Les Merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes, París: 
Furne, Jouvet et Cie, 1867-1891, 4+2 volums. 



 El lloc central del mural l’ocupa una gran central elèctrica representada amb el color 

blau dels plànols tècnics, un blueprint. Aquest mateix blau és el color de fons de la part “final”, 

esquerra, del mural, que representa els temps recents, la societat que podríem dir-ne 

“elèctrica”. A l’inici del mural, a la dreta, els colors dominants són el verd i el groc, amb zones 

vermelles, que fan referència a la natura i a l’agricultura.  

 La central elèctrica representada al centre del mural està identificada com la central 

tèrmica de Vitry-sur-Seine, a l’Ile de France, inaugurada el 1931 i dissenyada per l’enginyer 

Jean Antoine Arrighi de Casanova, mort el 1932, el nom del qual fou donat a la Central, 

finalment tancada el 1991. En la part alta de la representació de la Central Arrighi, Dufy hi 

dibuixà els déus de l’Olimp, que dominen simbòlicament, també amb ironia, la història i 

l’energia. 

 La part esquerra del mural vol reflectir la societat electrificada, en contrast amb la 

societat rural que domina la part dreta, inicial. Dufy introdueix una varietat interessant 

d’elements per mostrar l’impacte social de l’electricitat. Hi ha una representació de festes 

populars al carrer –per descomptat, il·luminat-, festes que probablement són les del 14 de 

juliol, festa nacional francesa. S’hi veuen balls, decoració festiva i una orquestra. Contensou 

(2008) diu que aquesta és la primera d’una sèrie llarga d’orquestres que Dufy representà en la 

seva obra. També apareix un aeroport i diferents aeronaus. Es reconeix, segons Contensou 

(2008), l’aeroport de Le Bourget, a París, on el 1937 no s’havia completat la construcció de la 

terminal que apareix al mural de Dufy. Hi ha diferents elements de publicitat lluminosa, tot 

plegat al voltant d’una figura humana, una deessa, gràcil i de grans dimensions, que emergeix 

al mig de tots aquests elements. 

 

Exposicions i elements efímers 

Les exposicions, i també les exposicions universals, solen estar compostos d’edificis i 

elements efímers. Ja hem comentat que el pavelló de la Llum, on s’instal·là el mural de Dufy, 

desaparegué després de l’Exposició. Tanmateix, el gran mural es preparà per ser exposat de 

manera permanent al Museu d’Art Contemporani de la Vil·la de París, un resultat de l’exposició 

de 1937. Dufy pintà el mural en 250 elements rectangulars de 2 m d’alt per 1,5 m d’ample, és a 

dir, 5 fileres de cinquanta elements cada una. Aquests elements es construïren en 

contraplacat, un material nou en el món de la construcció en aquell temps, a partir de coles 

desenvolupades el 1934 (Contensou, 2008). Aquest contraplacat permetia la preparació del 

mural en un local de dimensions adequades (a partir de gener de 1937, s’emprà una nau 



industrial buida), n’assegurava el transport fins al recinte de l’Exposició i, finalment, en 

permetia el desmuntatge i emmagatzematge, esperant el seu lloc definitiu. S’ha de dir que 

Dufy havia preparat el contingut de cada un dels rectangles en dibuixos preparatoris. Aquests 

es projectaren sobre els rectangles, de manera que les projeccions foren plantilles de l’obra 

definitiva. L’altre cosa era el tipus de pintura escollit, que resultés adequat per al contraplacat. 

 

Tot es va poder fer segons el previst, però el problema fou disposar d’una sala amb un 

mur de 600 m2 al Palau de Tokyo. Fou escollida una sala de forma el·líptica, els murs de la qual 

tenien les dimensions necessàries, però en la construcció s’hi havia introduït una sèrie de 

columnes que dificultaven la visió del mural. Les obres de condicionament –de supressió de les 

columnes- foren complicades i no es completaren fins el 1964, onze anys després de la mort de 

Dufy, que esperava amb certa ansietat que la seva obra estigués de nou accessible al públic. 

 

La Fée versus el Guernica? 

 A l’Exposició de París de 1937 hi participaren molts artistes, de fet, aquesta fou una de 

les característiques d’aquesta exposició, la gran mobilització que comportà. De tota manera, 

no totes les obres exposades adquiriren la rellevància del Guernica de Picasso. El Pavelló de la 

República espanyola, una obra d’arquitectura molt notable, dissenyada per Josep Lluís Sert i 

Luis Lacasa, aplegà una col·lecció d’obres d’artistes antifeixistes, promoguda per Josep Renau. 

De l’excel·lent col·lecció, el Guernica, una denúncia punyent contra la guerra, destacà de 

manera clara i ha esdevingut un vertader símbol del moviment per la democràcia i la pau. 

 Alguns autors han confrontat el Guernica amb la Fée électricité de Dufy, és a dir, una 

expressió del compromís social contra la guerra, amb una exaltació acrítica de la tecnologia. 

Creiem que la comparació no és pertinent, els objectius de les dues obres són completament 

diferents, tot i que comparteixen alguns elements, com per exemple la voluntat didàctica. La 



Fée électricité és una reflexió sobre una força de la naturalesa que la humanitat ha esmerçat 

alguns mil·lennis per posar-la al servei de les necessitats socials. L’obra se centra en les 

persones que protagonitzaren aquest procés, i en les obres i construccions que l’electrificació 

feia possible. Dufy semblava creure fermament que l’electricitat modelaria el món, més enllà 

de les conjuntures.   
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