
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

ANGLADA-CAMARASA, DES DEL DIBUIX 
COL·LECCIÓ ANGLADA-CAMARASA DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA” 
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Del 30 de juny al 17 d’octubre de 2010 
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Nota de premsa  
  
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Palma una aproximació 
inèdita a l’art del pintor basada en la seva obra en paper 
 
 

Anglada-Camarasa, des del dibuix 
Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa” 
 
 
Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 – Port de Pollença, 1959) va ser 
un mestre en l’ús del color. Però també un excel·lent dibuixant. Tot i que els 
milers de dibuixos que va fer durant la seva carrera poques vegades van 
constituir un objectiu per ells mateixos, rarament va decidir exposar-los al 
costat de les seves teles per demostrar les seves habilitats en els 
impecables exercicis d’acadèmia. L’exposició Anglada-Camarasa, des del 

dibuix vol donar a conèixer la ingent obra en paper que es conserva a la 
Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa” i mostrar al públic 
l’extraordinària capacitat artística del pintor des d’un dels seus vessants 
menys coneguts. Els visitants podran entendre el procés de creació de les 
seves obres a partir d’una una selecció de 97 dibuixos acompanyats de 14 
pintures a l’oli. També es mostren algunes peces de vestir que utilitzava a 
l’estudi per fer les seves obres. Des de les primeres obres i estudis 
d’acadèmia fins a les composicions i els paisatges de Mallorca, passant per 
les figures femenines, els gitanos, els retrats i els apunts sobre la guerra, tot 
plegat aporta noves maneres de mirar la pintura d’Anglada-Camarasa, que 
no seria la mateixa si al darrere no hi hagués aquest treball sobre paper. 
Anglada-Camarasa, des del dibuix. Col·lecció Anglada-Camarasa de la 

Fundació ”la Caixa” es podrà veure únicament a CaixaForum Palma fins al 
17 d’octubre de 2010. 
 

L’exposició Anglada-Camarasa, des del dibuix. Col·lecció Anglada-

Camarasa de la Fundació ”la Caixa”, comissariada per Sílvia Pizarro, es 
podrà veure a CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 3) del 30 de juny al 17 
d’octubre de 2010. 



Palma, 29 de juny de 2010. L’Obra Social ”la Caixa” inaugurarà aquest vespre a 
CaixaForum Palma l’exposició Anglada-Camarasa, des del dibuix. Col·lecció 

Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa” amb l’assistència de Joan Ramon 
Fuertes, director executiu territorial de "la Caixa" a les Balears; Margarita Pérez-
Villegas, directora de CaixaForum Palma; i Sílvia Pizarro, comissària de 
l'exposició. 
 
Produïda i organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, Anglada-Camarasa, des del 

dibuix. Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa” obrirà les portes al 
públic demà dimecres i es podrà visitar fins al pròxim 17 d’octubre. El conjunt, 
exposat de nou al públic per primera vegada des del 1989, quan va deixar el 
Museu del Port de Pollença per passar a la Col·lecció Fundació ”la Caixa”, aporta 
noves maneres de mirar i entendre la pintura de l’artista català, que no seria la 
mateixa si al darrere no hi hagués aquest immens treball sobre paper. 
 
Anglada-Camarasa, des del dibuix inclou una selecció de 97 dibuixos 
acompanyats de 14 pintures a l’oli. A més a més, es mostren diferents objectes 
que utilitzava a l’estudi per fer les seves obres, com ara un mantó de Manila o un 
vestit de torero. Les obres pertanyen a la col·lecció de la Fundació ”la Caixa”, la 
institució amb un nombre més gran d’obres d’Anglada-Camarasa. La col·lecció 
conté 273 obres entre dibuixos i pintures, a més de tot un seguit d’objectes de 
l’artista que guardava a l’estudi per fer les seves pintures, principalment 
indumentària, mobiliari i estampes japoneses. 
 
L’exposició vol donar a conèixer els dibuixos que conté la Col·lecció de la 
Fundació ”la Caixa”, alguns dels quals no s’havien mostrat mai. L’obra en paper 
d’Anglada-Camarasa és, doncs, la protagonista absoluta de la mostra, que 
proposa una nova manera d’entendre el procés que Hermen Anglada-Camarasa 
feia servir per a la creació de les seves obres i ensenyar l’extraordinària capacitat 
artística del pintor des d’un dels seus vessants menys coneguts. 
 
El pintor Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 – Port de Pollença, 1959) 
va orientar la seva expressivitat cap a la pintura, una pintura exuberant amb un 
llenguatge particular basat en el color. Tanmateix, va fer milers de dibuixos que 
ens permeten entendre la seva manera de fer i endinsar-nos en el procés 
d’elaboració de les seves teles. La major part de les vegades, Anglada-Camarasa 
va utilitzar el dibuix com un mitjà i no com una finalitat. Només rarament, al 
començament de la seva trajectòria, els dibuixos van ser un objectiu per ells 
mateixos i el pintor els va mostrar a les seves exposicions amb les pintures, per 



deixar clar el seu domini de la tècnica davant les veus crítiques que l’acusaven 
d’utilitzar únicament colors i matèria. 
 
Així, l’interès dels dibuixos és doble: d’una banda, permeten gaudir del traç àgil i 
definit de l’artista, que aconsegueix unes formes ondulants i en moviment que 
atrapen, i de l’altra, permeten introduir-se en la seva manera de fer. Conèixer 
aquest procés és útil per entendre la seva obra, els seus gustos i les seves 
fixacions, moltes vegades desconeguts. 
 
Així doncs, aquesta mostra ens permetrà explorar la manera de fer d’un dels 
pintors catalans més importants de la modernitat i la relació que hi ha entre el 
dibuix i les coloristes obres angladianes, així com admirar les seves línies i 
conèixer més a fons els temes que va treballar al llarg de la seva vida. 
 
Els dibuixos, gairebé sempre d’un únic color, fets amb tècniques variades i 
diferents graus de complexitat, són la clau per conèixer la manera de fer de 
l’artista. L’exposició presenta els dibuixos agrupats per temes, en un recorregut 
pels motius que van captivar l’atenció d’Anglada-Camarasa: notes de la nit 
parisenca, figures femenines amb prou feines intuïdes, balladores, temes gitanos, 
retrats, composicions i paisatges de Mallorca.  
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Període de formació. 1885-1898 

La mostra comença amb una breu menció de la seva època de formació, que va 
tenir lloc primerament a Catalunya. Durant aquests primers anys, Hermen 
Anglada-Camarasa va pintar i va dibuixar obres realistes amb molt detall, gairebé 
sempre inspirades en la natura, tema que no va tornar a tractar fins que va arribar 
a Mallorca. 
 
El 1894 va marxar a París, on va continuar la seva formació. Allà va beure de la 
influència del simbolisme, que va deixar ben aviat per agafar el seu propi camí. La 
insistència sobre un mateix motiu va ser un tret característic en les obres de 
l’artista, que tornava una vegada i una altra sobre una imatge, fins que 
aconseguia la representació desitjada. 
 
Estudis d’acadèmia i de models 

Anglada-Camarasa va fer, entre el 1900 i el 1906, nombrosos dibuixos 
d’acadèmia i de models amb acurada perfecció que van tenir una importància 



especial per a ell. Sovint els va exposar al costat de les seves pintures, de manera 
que els atorgava una categoria particular. Les obres de l’artista eren criticades per 
la tècnica d’aplicació dels colors, i Anglada va decidir demostrar que el seu gust 
per les formes evanescents no tenia res a veure amb la falta de tècnica que li 
atribuïen.  
 
Anys més tard va continuar fent aquests estudis de tipus acadèmic per tal de 
mantenir la fluïdesa del traç en l’execució de les figures. El pintor mai no va deixar 
aquesta pràctica, ja que la considerava essencial per fer les pintures amb figures. 
 
París, canvi de segle 

Seduït per l’ambient dels locals d’oci de la nit parisenca, Anglada-Camarasa va 
crear obres innovadores i personals, de vegades 
polèmiques, en què són protagonistes la llum elèctrica, 
l’ambient de les sales de ball i els seus personatges. La 
figura femenina adquireix la màxima rellevància, amb 
vestits de teles vaporoses, capells espectaculars i siluetes 
etèries. Anglada-Camarasa plasmava els ambients 
nocturns directament a l’oli sobre petites taules de fusta, o 
feia apunts i esbossos que li servien per preparar 

composicions més elaborades. 
 
Darrere aquestes pintures s’amaguen hores d’observació atenta, d’apunts i 
esbossos de figures, de croquis dels espais i d’anotacions que l’artista va fer 
servir per traspassar les imatges retingudes a les teles. A aquests anys pertanyen 
també nombrosos apunts sobre cavalls, motiu que atreia el pintor i que va 
treballar al llarg de tota la seva trajectòria.  
 
Escenes i danses gitanes 

La fascinació d’Anglada-Camarasa pels temes gitanos va 
començar a París, on les danses flamenques que es 
mostraven als locals de la capital li van facilitar el contacte 
amb aquest aspecte del folklore. Figures de balladores i 
guitarristes, sambres i escenes de ball, apunts de mans i 
estudis per a composicions constitueixen una bona mostra 
de l’atracció que li provocava el tema: des de la visió més 
expressionista de l’estudi per a Danza española fins a les 
darreres composicions, en les quals torna sobre temes 
treballats anys enrere.  
 



Aquí es pot observar la particular manera de treballar del pintor: encolava 
fragments de paper sobre les parts del dibuix amb les quals no havia quedat 
satisfet. Li importava poc el resultat estètic final, amb correccions, anotacions, 
taques de cola i retalls, perquè es tractava d’un instrument de feina que només 
havia de veure ell.  
 
 
Estudis per a retrats i composicions 

És probable que molts dels dibuixos que Anglada-Camarasa va anar fent al llarg 
de la seva vida hagin desaparegut, en part perquè no semblava valorar-los 

especialment i en part perquè els continus canvis de 
domicili van afectar sens dubte la part més sensible de la 
seva obra.  
 
Moltes d’aquestes obres constitueixen una part del 
recorregut que Anglada-Camarasa feia per arribar a les 
grans pintures d’elaboració complexa, la major part retrats, 
figures femenines i composicions amb personatges 
populars. Els retrats femenins van ser una constant entre 
els motius del pintor, de vegades amagats sota la riquesa 
del vestit o de l’entorn. Les composicions tracten sovint de 

temes folklòrics, amb la seva visió particular i decorativa, tan allunyada del 
costumisme realista d’altres artistes de l’època: festes i escenes gitanes, temes 
valencians, escenes populars amb pagesos o romeries com les que va fer a 
Mallorca i sobretot a partir de l’exili. Podem veure alguns estudis de retrats i de 
figures relacionades amb L’ídol, La sibil·la, València, i dibuixos preparatoris per a 
El tango de la corona, pintures de gran format que formen part de la Col·lecció 
Fundació ”la Caixa”.  
 
Paisatges  

El paisatge no va adquirir protagonisme en la pintura d’Anglada-Camarasa fins 
que va arribar a Mallorca el 1914. Aquest viatge sense retorn, que el pintor va 
decidir fer en el zenit de la seva carrera internacional, va canviar radicalment la 
seva orientació personal i professional, així com la difusió artística de la seva obra 
i els temes d’interès, que es van centrar en el paisatge: roques, arbres, cases de 
pagès i detalls de la costa pollencina van esdevenir el centre de la composició, en 
una nova concepció del tema.  
 
Els pins, les oliveres i els lledoners dels camins, les cases de Ternelles i de Son 
March, les roques pintades des d’una barca i els originals fons marins van passar 



a ser els nous protagonistes de les seves pintures. Aquesta manera d’entendre el 
paisatge, proper i sense esperit de transcendència, significa un punt d’inflexió en 
la pintura mallorquina, que a partir d’Anglada-Camarasa, i durant molts anys, va 
fer del paisatgisme un veritable senyal d’identitat.  
 
  

  

Anglada-Camarasa, des del dibuix 
Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa” 
  
 

Del 30 de juny al 17 d’octubre de 2010  
 
 
CaixaForum Palma 
Plaça de Weyler, 3 
07001 Palma 
  
Horari:  
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h 
 
Entrada gratuïta 
  
Servei d’Informació  
Obra Social Fundació ”la Caixa”  
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h  
www.lacaixa.es/obrasocial  
  

 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 17 85 03 / 629 73 23 51 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


