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Dossier de premsa 

 
 
CaixaForum Barcelona repassa la trajectòria de l’artista en una gran mostra 
que permetrà que l’espectador s’acosti a la seva experiència creativa 
 
 

Miquel Barceló. 1983-2009 

La solitude organisative 
  
 
«La meva vida s’assembla a la superfície dels meus quadres». Entendre 
l’experiència creativa de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957), 
misteriosa, diversa i provocadora, és la raó de ser de l’exposició 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb més de 180 peces, des de les 
grans teles creades a partir del 1983 fins a les més recents. Una de les 
seves últimes obres, l’escultura monumental Gran Elefant dret (2009), 
convida el visitant, des de l'exterior de CaixaForum Barcelona, a entrar-hi 
i viure l’obra de Barceló: la seva relació amb la naturalesa i la matèria i 
l’ús que en fa en el seu treball; la seva evolució en la representació del 
món animal i l’humà, i els seus viatges, físics i mentals, des de París fins 
a Mali. Miquel Barceló 1983-2009 inclou objectes experimentals i fins i tot 
privats, col·locats al costat d’obres clau, sobretot pintures, com també 
ceràmiques i escultures, guaixos, aquarel·les, dibuixos, cartells, llibres i 
quaderns de viatge. Tot plegat, per subratllar el ritme i la varietat de la 
seva trajectòria. La mostra, comissariada per Catherine Lampert, ha 
comptat amb la col·laboració directa de l’artista en la tria de les obres. A 
més, ha prestat algunes teles de la seva pròpia col·lecció, cosa que 
permet transformar l’exposició en tot un esdeveniment. Miquel Barceló. 

1983-2009 arriba a CaixaForum Barcelona després del gran èxit de públic 
que ha tingut a CaixaForum Madrid, amb més de 294.000 visitants. 
 
 

La mostra Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative, 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i comissariada per Catherine 
Lampert, es podrà veure a CaixaForum Barcelona (Av. de Ferrer i Guàrdia, 
6-8) del 16 de juliol de 2010 al 9 de gener de 2011. 



 
Barcelona, 14 de juliol de 2010.- El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, i el director de l'Àrea de Cultura de la Fundació "la Caixa", 
Ignasi Miró, inauguraran demà al vespre l’exposició Miquel Barceló. 1983-2009. 
Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra no sols destaca les fites dels 
darrers 25 anys d’aquest important artista de renom internacional, sinó que, 
sobretot, pretén oferir a l’espectador la possibilitat d’entendre el misteri, 
l’adrenalina i la incertesa personal que comporta el procés creatiu de Miquel 
Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957). Així, l’objectiu de la mostra és aconseguir 
que el públic pugui viure l’obra de Barceló com una experiència, a partir de la 
tria de 180 peces de diferents èpoques, des de les grans teles creades a partir 
del 1983 fins a les més recents.  
 
La mostra inclou objectes experimentals i fins i tot privats, col·locats al costat 
d’obres clau, sobretot pintures, com també ceràmiques i escultures, guaixos, 
aquarel·les, dibuixos, cartells, llibres i quaderns de viatge. Tot plegat, per 
subratllar el ritme i la varietat de la seva trajectòria.  
 
Per aquest motiu, l’artista s’ha implicat directament en la tria de les obres, a 
més de prestar-hi unes quantes teles de la seva pròpia col·lecció, cosa que 
permet transformar la mostra en tot un esdeveniment, i no pas solament en una 
retrospectiva de la seva feina.  
 
Moltes de les obres posen a prova les tècniques i els gèneres artístics d’una 
manera del tot original: natures mortes i retrats tridimensionals, ceràmiques que 
recorden bestiaris i atuells antics, i aiguades delicades i dibuixos translúcids en 
què les imatges pràcticament s’esvaeixen.  
 
 
La solitude organisative 

 
El subtítol de l’exposició, La solitude organisative, remet al nom d’un quadre 
recent de l’artista mallorquí: el retrat d’un goril·la amb posat seriós assegut en 
un racó. L’obra, que va ser exposada a la Biennal de Venècia del 2009, en la 
qual Miquel Barceló va ser elegit per representar-hi Espanya, es va pintar en un 
dels llenços tacats que en el seu dia havien cobert el terra de la plataforma 
utilitzada a Ginebra per al seu encàrrec a la Sala dels Drets Humans i de 
l’Aliança de Civilitzacions del Palau de les Nacions Unides, i que es van 
recuperar com a nou suport. 
 
Així, La solitude organisative és una mena d’autoretrat que possiblement 
expressa la manera en què Barceló ha suportat el pes i el privilegi de dur a 
sobre un gran renom; ell mateix se situa en un present molt privat i s’aventura 
molt poques vegades fora del seu món interior per dedicar-se a projectes per a 
l’àmbit públic.  



 
L’artista ha fet broma dient que en els seus primers anys treballava com un 
quadrúpede en grans llenços estesos a terra, mentre que ara tant els llenços 
com ell mateix estan drets, cara a cara, cosa que presenta similituds amb un 
procés evolutiu.  
 
Tal com es pot observar en els autoretrats de l’exposició de CaixaForum 
Barcelona, en la seva etapa inicial, Barceló es representava com un aprenent 
ros de cos esvelt, dedicat en cos i ànima a la seva feina. La representació i el 
distanciament de la seva pròpia imatge personal estan vinculats a la pràctica 
autodidacta que l’artista sempre ha exercit i que continua exercint. 
 
En canvi, el Barceló dels últims temps gosa entrar en un estat més primigeni: 
«Crec que animalitzar-se és un privilegi. No és pas una pèrdua d’humanisme, 
sinó un extrem d’humanisme», afirma. 
 
En aquesta mateixa línia, l’artista ha cedit per a l’exposició Miquel Barceló. 

1983-2009 un treball recent, l’escultura monumental Gran Elefant dret, una 
invitació a endinsar-se en l’univers del pintor mallorquí. L’escultura de l’elefant 
amb la trompa rígida cap avall, de bronze fos i de vuit metres d’alçada, 
s’emmarca en l’activitat recent de l’artista: el treball en escultures i pintures de 
mamífers rabassuts que es converteixen en suplantacions de la seva persona.  
 
L’exposició aprofundeix en aquesta representació que Miquel Barceló ha fet al 
llarg de la seva carrera del món humà i animal, com també en la seva resposta 
enèrgica al món material amb l’ús d’elements i tècniques insòlits en les seves 
obres. Per exemple, explica l’analogia entre la pintura i la cuina que estableix 
l’artista. A la primera sala de l’exposició, podem veure Big Spanish Dinner 
(1985), un exemple primerenc del seu ús de barreges poc convencionals de 
pigments i matèria orgànica dut a terme amb estris concebuts per a aquella 
ocasió. 
  
De la mateixa manera, destaca la sòlida relació de Barceló amb el mar, 
marcada pel seu lloc d’origen. A les obres sobre el món submarí, Barceló 
vincula el tema a la seva atracció arrelada per les oxidacions, les degradacions 
i els degoteigs. Aquests processos produeixen textures esquerdades i 
erosionades impossibles d’obtenir quan els materials es manipulen amb 
mètodes tradicionals. L’any 2001, amb la col·locació de llenços estesos sobre 
una carcassa elevada, Barceló va començar a aplicar barreges de pintura 
especials, de manera que la força de la gravetat hi produís degoteigs. 
D’aquesta manera, les pintures marines de Barceló són alhora minimalistes i 
barroques. 
 
El públic també descobrirà en l’exposició els viatges ―físics i mentals, i a 
través de l’espai i el temps― de Barceló, un artista que tot sovint ha estat 



catalogat amb l’etiqueta de nòmada. De jove es va instal·lar a París, però vivia 
uns quants mesos l’any, per temporades, a Mallorca i a Mali. A la mostra també 
s’exposen quaderns d’esbossos i obres que remeten a les seves experiències a 
Nàpols, als Alps, a Nova York o, fa ben poc, a l’Himàlaia. 
 
Com a complement de l'exposició, el catàleg ha estat concebut pel mateix 
artista i la comissària Catherine Lampert com una guia d'ajuda per aquell que 
vulgui endinsar-se al "territori Barceló". A més de presentar la informació sobre 
l'artista de forma molt condensada, compta amb els propis comentaris de 
Barceló sobre la seva obra, que van ser dictats personalment per ell durant la 
darrera fase preparatòria del llibre. 
 
La Fundació ”la Caixa” i Miquel Barceló, una relació duradora 

 
El 1982, la Fundació ”la Caixa” va organitzar a Barcelona i Madrid l’exposició 
26 pintors, 13 crítics: panorama de la jove pintura espanyola, en la qual Miquel 
Barceló va tenir un paper molt destacat. Aquest any va ser clau per a totes 
dues parts. L’artista va presentar poc després la seva obra a la Documenta de 
Kassel i va iniciar la seva trajectòria internacional. Per a la Fundació ”la Caixa” 
també va ser un moment determinant, ja que va suposar la posada en marxa 
de la seva Col·lecció d’Art Contemporani, amb l’objectiu d’acostar al públic la 
creació contemporània i servir d’estímul als artistes.  
 
Avui, que han passat més de 25 anys, la Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa” compta amb més de 750 obres i en els seus fons hi ha 
treballs dels artistes més importants dels últims trenta anys, de diverses 
procedències i generacions. Durant tot aquest temps, la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” ha seguit l’evolució de l’obra de l’artista 
mallorquí i ha anat incorporant obres clau seves de diferents èpoques, com ara 
Mapa de carn (1982), L’amour fou (1984), Une poignée de terre (1989), Taula 

dibuixada (1991), Atelier avec livre rouge (1993) o Six figues chines (1997), 
algunes de les quals són presents en aquesta exposició. 
 
L’any passat, l’Obra Social ”la Caixa” va organitzar una exposició de petit 
format, El mar de Barceló, en la qual es mostrava el procés creatiu de l’artista 
mallorquí en la realització de la cúpula de la seu de les Nacions Unides a 
Ginebra, com també les innovacions tècniques que van ser necessàries per dur 
a terme aquell treball i els estats d’ànim del pintor durant l’any i mig en què va 
treballar en l’encàrrec. 



Le petit amour fou/El petit amor foll, 1984 
 

Sense títol, 2001-2003 
 

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
La tria d’obres, de tècniques i suports variats, realitzades entre el 1983 i la 
darreria del 2009, ocupa set espais, vertebrats per una sala llarga que recorre 
els viatges i les preocupacions de Barceló, i en què destaquen obres singulars 
sobre paper i quadres petits. 
 
 
El mar, el museu, la biblioteca i l’estudi 

Als inicis de la seva carrera, l’obra de Barceló 
mantenia lligams estrets amb l’art conceptual 
i processual. En els primers anys vuitanta, 
Barceló treballava agenollat amb els llenços 
estesos al terra i hi creava severes 
construccions rocoses i ondulants. Barceló 
cercava la sensació d’ambigüitat que 
permetria que l’espectador s’atansés al 
quadre i hi contemplés la superfície 
pictòrica com si es tractés d’una «pell».  
 
L’amour fou (1984) fa al·lusió als orígens illencs del pintor (nascut el 1957 a 
Felanitx, Mallorca), on el mar i l’escullera formen un contrast amb les lleixes de 
la biblioteca que a l’artista li agrada considerar «el decorat» de la seva vida. A 
Le petit amour fou (1984) són onades de llibres, i no pas d’aigua, les que 
inunden el seu estudi. «De nen vaig tenir accés molt aviat a la prodigiosa 
biblioteca del meu avi. Quina magnífica reserva de metàfores! Aquesta relació 
amb els llibres no m’ha abandonat mai.» 

 
En altres obres d’aquesta sala, com ara Atelier avec sculptures équestres 

(1993), els quadres de l’estudi representen escultures que l’artista imagina que 
crearà en el futur. 
 
 
Un repertori de l’esperança humana 

Aquestes aquarel·les corresponen a 
l’encàrrec d’il·lustrar La divina comèdia de 
Dant. Moltes d’elles no han estat exposades 
mai i algunes finalment no es van fer servir 
en l’edició del llibre. Tal com va afirma la 
historiadora d’art Dore Ashton, «quan Dant i 
Virgili contemplen una barca ombrívola 
s’assembla molt a les meravelloses 

aquarel·les de barques nocturnes navegant 
pel Níger de Barceló».  



Double Portrait (recto) Two Papayas (verso) 
/Retrat doble (anvers) Dues papaies (revers), 

1995 
 

 
Barceló es va llançar a fer les il·lustracions per a La divina comèdia de Dant a 
la darreria dels anys noranta, i una tria de les aquarel·les resultants es va 
exposar al Museu del Louvre el 2004. Va transposar alguns dels motius que 
havia fet servir en transformar l’església de Palerm, com també dibuixos fets a 
partir de l’observació directa de la realitat en uns anys en què el subconscient 
de l’artista traspuava pensaments sobre la imminent guerra de l’Iraq i la 
condició universal dels refugiats. 
 
 

«Tots aquests quadres pertanyen al món terrenal» 

Les denses capes de matèria de les pintures d’aquesta sala imiten els 
processos naturals, amb addicions, dipòsits minerals i esquerdes. Els seus fons 
presenten una gamma de tonalitats que abasta des dels camps inundats de la 
llum del sol fins a les fredes pinzellades blaves tirant a grisoses que imiten la 
transparència del calamars i les cebes, 
passant per superfícies monocromàtiques 
descolorides i seques. 
 
A la darreria dels noranta, Barceló va 
començar a col·locar fruites, com la papaia, 
i animals o peixos morts al costat de les 
teles (o de vegades a dins), mentre 
concebia noves barreges de pigments 
purs, olis i estranys agents aglutinadors.  
 
El títol i el dramatisme d’Ex voto à la chèvre (1994) remeten a una acció de 
gràcies. Un artista que decideix treballar en contra del corrent de l’art 
contemporani necessàriament considera la pintura com una activitat tan 
essencial i urgent com ho són els sacrificis i les devocions rituals. Segons que 
afirma el mateix artista sobre aquesta obra, es tracta d’«una altra mostra de 
teles arrugades. La cabra, la verdura, el peix... tot està obert en canal. Tot 
ensenya les seves entranyes». 
 
L’obre sobre paper de doble cara Double Portrait (recto) Two Papayas (verso) 
mostra dues papaies que es converteixen en retrats d’Amon, un amic de Mali. 
En aquest àmbit s’inclouen dos panells de ceràmica fets després de 
l’espectacle Paso doble, que suggereixen àmfores antigues i empremtes 
d’animals salvatges. A més, s’hi mostra una desena de ceràmiques dutes a 
terme el 1996, la majoria cedides per l’artista mateix. 
 
 



La travessia del desert, 1988 
 

Self-portrait with Dog/Autoretrat  
amb gos, 1983 
 

Fugir de l’excés 

El 1987, Barceló va sentir la necessitat de 
«fugir de l’excés» i va començar a crear 
pintures i dibuixos de forats i de llum. 
Aquesta tendència va adquirir un significat 
especial quan va travessar els espais àrids i 
buits del desert de Sàhara el 1988, on va 
trobar l’eixut paisatge africà i una 
«desintoxicació» de l’excés d’Occident. 
Aquesta experiència va inspirar pintures 
extraordinàries en les quals predominen 

pàl·lides tonalitats monocromàtiques i 
ombres diminutes. 
 
L’artista descriu Paysage pour aveugles sur fond vert II (1989) d’aquesta 
manera: «El quadre funciona com el fenomen que es troba a l’origen de la 
formació de les dunes. Si hagués continuat aquestes pinzellades d’esquerra a 
dreta uns quants milions de vegades més, tindríem una muntanya blanca feta 
de pintura.» 

 
A les grans teles que formen aquest àmbit es fa palès l’interès de Barceló pels 
fenòmens sensorials; un interès que va créixer en observar els seus veïns en el 
territori dogon (a Mali) i que s’ha mantingut fins als seus últims treballs, com 
exemplifica Djoliba (riu de sang), del 2009. 
 
 
Un diari 

Aquesta és la sala més autobiogràfica, ja que conté quaderns d’esbossos, 
aquarel·les i pintures portàtils referits als viatges mentals i físics de l’artista. 

Amb més de 70 peces ―moltes d’elles 
prestades del seu estudi―, constitueix una 
mena d’inventari de la seva creació durant 
més de 25 anys.  
 
L’obra més primerenca que s’hi inclou és 
Self-portrait with Dog (1983), un collage 
d’imatges retallades i enganxades sobre 

paper, en que el cos àgil de l’artista 
suggereix un protagonista de conte.  

 
Aquest viatge a tall de diari inclou representacions dels llocs on ha treballat, els 
seus estudis de París, Farrutx, Gogoli i emplaçaments provisionals, com ara 
davant d’una glacera de Suïssa el 1990 (L’ascension, 1990). També un grup 



Chemin de lumière/Camí de llum, 1986 
 

Dore Ashton, 2009 

d’aquarel·les pintades a la riba del riu Níger entre el 2001 i el 2004, on des d’un 
mateix racó observava els habitants de Mopti.  
 
Durant la seva llarga estada a Ginebra, mentre executava el gran sostre per al 
Palau de les Nacions de l’ONU, entre el 2007 i el 2009, Barceló va crear 
excepcionals obres sobre paper dedicades al tema anàleg del fons marí i la 
vida subaquàtica, però durant aquests mateixos mesos també es va ocupar de 
representar un bestiari format per diverses espècies (lleons, tigres, zebres) 
vagament relacionat amb Borges. 
 
S’exposen també per primera vegada dos quaderns d’esbossos, Cuaderno de 

Gogoli, fet durant el 1992, i el recent Cuaderno de animales, del 2009.  
 
 
Chemin de lumière 

El muntatge escènic en aquesta sala té com a objectiu evocar obres albirades a 
la llum de la lluna o gràcies a petits llums 
d’oli, com també l’experiència d’imatges 
captades en esglésies il·luminades per una 
llum tènue i en santuaris animistes. Chemin 

de lumière (1986), pintat a Nova York al 
novembre del 1986, mostra un camp de 
llanternes enceses que remet als llums de 
la badia que hi ha al davant del seu taller a 
Farrutx. 
 
Barceló treballa habitualment de nit, i unes quantes de les obres que s’exposen 
mantenen lligams amb la meteorologia, especialment les tempestes, les 
onades vistes a la llum de la lluna i la formació de núvols a Sourire de la mer 
(2002), obra que agafa el títol d’una frase de Robert Louis Stevenson. 
 
 
Retrats 

Totes les persones representades en aquesta sala 
són conegudes i admirades per l’artista. De 
vegades, els seus retrats comporten associacions 
culturals, com el de la historiadora de l’art Dore 
Ashton, per exemple, creat després d’haver visitat 
plegats els museus de Viena, en un estil que 
recorda els artistes de la primeria del segle XX (com 
Kokoschka). En aquesta mateixa línia trobem els 
retrats del seu amic Achille, en tornar d’un viatge 
conjunt de dos mesos de durada pels monestirs 
budistes de l’Himàlaia, o del seu marxant Bruno 
Bischofberger, envoltat de quadres, fet el 1993. 



 
Els primers retrats d’aquesta sala corresponen als que va fer a Mali entre el 
1995 i el 1996 als seus amics africans, en què incorpora materials locals. «Em 
ve de gust pintar la gent, retratar els amics, les coses més senzilles, com ho 
faria un pintor amb un veí del seu poble. A Europa, la figura humana és una 
decisió difícil, hi ha un pudor...». 
 
Destaca també el curiós autoretrat Moi (2005), començat als anys noranta i 
«acabat gairebé al cap de vint anys d’haver-lo tret de la cabana de Mali amb 
nius de borinot, teranyines i pols».  



 

CRONOLOGIA 

 
1957  Miquel Barceló Artigues neix el 8 de gener a Felanitx, Mallorca. 
1972  Assisteix a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma de Mallorca. 
1974  Primera exposició individual a la Galeria d’Art Picarol, Cala d’Or, 

Mallorca. S’instal·la a Barcelona i es matricula a l’Escola Superior de 
Belles Arts de Sant Jordi. Primer viatge a París, on descobreix l’obra de 
Paul Klee, Fautrier, Wols i Dubuffet. 

1976 Primera exposició individual en un museu: Cadaverina 15 al Museu de 
Mallorca. 

1977  Visita Londres i Amsterdam. Forma part d’un grup de joves que ocupa 
l’illa Sa Dragonera a fi d’evitar-ne la urbanització. Primera exposició a 
Barcelona, a la Galeria Mec-Mec, amb la gent de Neon de Suro, on 
coneix Javier Mariscal. Rep el primer encàrrec pictòric de gran format: 
un mural per a un hotel a Cala Millor.  

1978  Es trasllada a Barcelona. 
1981 Participa en la XVI Biennal Internacional de São Paulo. Participa en 

l’exposició Altres figuracions, organitzada per l’Obra Cultural ”la Caixa”. 
1982 Participa com a únic representant d’Espanya a la Documenta de Kassel. 

Primeres exposicions fora d’Espanya. És seleccionat pels tretze crítics 
d’art que havien de votar vint-i-sis artistes per a l’exposició Panorama de 

la jove pintura espanyola, organitzada per la Fundació ”la Caixa”. 
1983 Viatja a París i s’instal·la en un gran estudi al barri de la Bastilla. Coneix 

Bruno Bischofberger, que es convertirà en el seu marxant. El Centre 
Georges Pompidou compra Judici de Salomó. Viatja a Nova York i ho 
coneix Andy Warhol, que en fa el retrat. 

1984  Coneix Cécile Franken, la seva futura dona. Participa en la Biennal de 
Venècia. És seleccionat per formar part d’una exposició en el MoMA 
(Nova York) amb els artistes més interessants del moment. Barceló és el 
més jove de l’exposició. 

1985 Primera exposició individual a l'estranger, el CAPC de Bordeus. Exposa 
en el Palacio de Velázquez de Madrid. És la primera vegada que es 
reserva el palau per a ús d’un sol artista.  

1986 Rehabilita una finca a Mallorca on instal·la el seu taller i la seva 
residència, Sa Devesa de Farrutx, antic vedat reial medieval del segle 
XIV. Primer encàrrec públic: la cúpula del vestíbul del Mercat de les Flors, 
a Barcelona. Rep el Premi Nacional d’Arts Plàstiques d’Espanya.  

1988 Primer viatge a Àfrica. 
1989  Crea els decorats i les marionetes gegants que representen els 

personatges de l’obra El Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, 
per a l’Opéra Comique de París. 

1992 Es casa a Mallorca amb Cécile Franken. De tornada a Mali, s’instal·la a 
la seva nova casa taller de Gogoli (País Dogon, Mali). A l’agost neix la 
seva filla Marcèlle.  



1996 La Galerie Nationale du Jeu de Paume i el Centre Georges Pompidou 
inauguren una exposició conjunta del treball dels últims deu anys de 
Barceló. Naixement del seu fill Joaquim.  

1997 Es crea el Fons Documental Miquel Barceló. 
2000-2002 Fa més de tres-centes aquarel·les per il·lustrar els tres volums de 

La divina comèdia, de Dant.  
2003 Guardonat amb el Premi Príncep d’Astúries de les Arts.  
2004 Museu del Louvre, París. Les aquarel·les originals que va crear per 

il·lustrar La divina comèdia de Dant s’exhibeixen amb motiu d’una mostra 
dedicada a Eugène Delacroix. Miquel Barceló es converteix en el primer 
artista contemporani viu que exposa en el museu. 

2006 En el Festival d’Avinyó, Miquel Barceló i Josef Nadj protagonitzen la 
performance Paso doble a l’Église des Célestins. La representen fins al 
2009 en diverses ciutats. 

2007 Inauguració de la intervenció a la capella del Santíssim a la Catedral de 
Palma. Doctorat honorífic per la Universitat de les Illes Balears.  

2008 Inaugura la sala XX del Palau de les Nacions Unides, a Ginebra, 
batejada com la Sala dels Drets Humans i Aliança de Civilitzacions. 

2009 Participa en la 53a edició de la Biennal d’Art de Venècia com a únic 
artista convidat al Pavelló Espanyol. Al juny inicia un viatge per les 
rodalies de l’Himàlaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Miquel Barceló.1983-2009 
La solitude organisative 
 
Del 16 de juliol de 2010 al 9 de gener de 2011 
  
CaixaForum Barcelona 
Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-9 
08038 Barcelona  
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h  
Dimecres de juliol i agost, de 10 a 23 h 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel.: 902 22 30 40 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 



Activitats al voltant de l’exposició: 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL: Barceló sense Barceló 

Dijous 15 de juliol a les 19.00 h 
A càrrec de Catherine Lampert, comissària de l’exposició. 
Places limitades. Entrada gratuïta. 
 
Mentre el món de l'art contemporani viu envoltat d’una voràgine de 
biografies i manifestacions orals, recentment aquest artista mallorquí ha 
desenvolupat subtils estratègies "de sortida" per abordar temes més 
profunds. Analitzant l'aspecte universal, fins i tot popular, de les 
aquarel·les, els encàrrecs públics i alguns destacats quadres nous de 
Barceló, Catherine Lampert valora la importància de la seva obra en el 
context dels artistes de la seva generació i del discurs crític. 

 
NITS D’ESTIU 

• Els colors interiors. Nou poetes estimats de Miquel Barceló 

Recital poètic - dimecres 21 de juliol a les 21.00 h  
 
Recitador: Biel Mesquida, poeta 
Narradors: Pep Tosar, Rosa Novell, Pepa López, actors  
Vídeojoquei: Pedro Oliver, artista  
 
Josep Carner, Blai Bonet, Miquel Bauçà, Nicole d’Amonville, Pere 
Gimferrer, Biel Mesquida, Àngel Terron, Andreu Vidal i Joan Vinyoli. Els 
poetes que llegeix i rellegeix en la seva vida quotidiana el pintor Miquel 
Barceló.  A través del fil conductor del Narrador i els Recitadors, ens 
endinsarem a les fetes i fets sobre la biografia, la poètica i l’obra de 
cadascun dels poetes amb petites digressions sobre els lligams 
sensibles que hi ha en els seus versos que es relacionin, o no, amb 
l’obra i la vida de Barceló. 
 
Preu: 4 €/sessió. 

 
• Paso doble. Miquel Barceló i Josef Nadj 

Dimecres 28 de juliol i 18 d’ agost a les 21.00 h 
Projecció de la performance a l’Auditori. 
Activitat gratuïta. 

 
CONFERÈNCIES 

• Barceló i la seva obra 
Dijous 30 de setembre a les 19.30 h 
A càrrec de Dore Ashton, crítica d’art i escriptora. 
Preu: 2 €. 

 



• Atzar i tècnica en l’obra de Miquel Barceló 
Dijous 7 d’octubre a les 19.30 h 
A càrrec de Rodrigo Rey-Rosa, escriptor. 
Preu: 2 €. 

 
ACTIVITATS FAMILIARS 

• Art al labo: Expressions 
Horaris de matí i tarda. 
 

• Taller d’expressió plàstica contemporània. 
Places limitades. Activitat gratuïta. 
Joc de pistes +5 
De dilluns a diumenge, de les 10 a les 20 h 
Divertiu-vos en família observant les obres i fent les activitats que us 
proposem. Activitat autònoma i gratuïta. 

 
• Espai educatiu +5 

De dilluns a diumenge, de les 10 a les 20 h 
Dins de l’exposició trobareu un espai dedicat a les famílies, on us 
proposem activitats al voltant de diferents idees relacionades amb la 
mostra. Activitat autònoma i gratuïta. 
 

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN 
• Cafè-tertúlia amb les arts 

Els dimarts, de les 16.30 a les 18.30 h 
A partir del 20 de juliol. Places limitades. Activitat gratuïta. 

 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

• Visites comentades per al públic general 
En català: dimecres, a les 18.00 h 
En castellà: dissabtes, a les 19.00 h 
Places limitades. Activitat gratuïta. 
 

• Visites concertades per a grups 
Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 30. Cal inscripció 
prèvia, trucant al tel. 93 476 86 30. Els grups amb guia propi també 
hauran de reservar dia i hora. Preu: 15 €/grup. 

 
• Visites comentades per a grups de persones sordes o amb 

dificultats auditives o visuals 
Cal inscripció prèvia. Grups d’un mínim de 10 persones. 
Visites en llenguatge de signes (LS): envieu un fax al 93 476 86 35 o un 
missatge de correu electrònic a 
sdeducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es. Visites adaptades a les 
persones amb dificultats visuals: truqueu al tel. 93 476 86 30. 


