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Nota de premsa 

 
La Col·lecció de la Fundació ”la Caixa” s’exposa, per primera vegada, al costat 
d’obres de Tàpies, Picasso i Dalí per oferir una visió original de la pintura dels 
anys cinquanta i seixanta. 
 

Humà, massa humà.  
Art espanyol dels anys 50 i 60. Col·lecció 
d’Art Contemporani 
 
 
Humà, massa humà. Un llibre per a esperits lliures és el títol d’una obra 
cabdal de Friedrich Nietzsche, ja que hi va descobrir un nou humanisme 
en contraposició al sentit tràgic imperant en el Romanticisme. Amb la 
mateixa intenció, l’exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” 
ofereix una nova lectura sobre la pintura espanyola de les dècades dels 
cinquanta i seixanta. Sovint, aquesta època s’interpreta a l’entorn dels 
seus aspectes metafòrics, literaris i dramàtics, i se n’oculten altres valors 
més radicals i innovadors, com la incorporació de temes i tècniques 
noves o la mateixa reinterpretació de la història de l’art per part dels 
artistes. Humà, massa humà. Art espanyol dels anys 50 i 60. Col·lecció 

d’Art Contemporani presenta una trentena d’obres plàstiques i inclou 
també la projecció de set pel·lícules de cineastes que compartien unes 
preocupacions similars a les dels artistes plàstics. De forma excepcional, 
l’exposició de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” —
amb obres de l’Equipo Crónica, Antonio Saura, Jorge Oteiza i Manuel 
Millares, entre d’altres— es complementa amb altres peces, en aquest cas 
procedents del Museu Picasso de Barcelona, la Fundació Gala-Salvador 
Dalí de Figueres i la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Tot plegat, per 
oferir una innovadora mirada vers l’esperit existencial i inconformista de 
l’art de postguerra espanyol. 
 
 

L’exposició Humà, massa humà. Art espanyol dels anys 50 i 60. Col·lecció 

d’Art Contemporani, comissariada per Valentín Roma, es podrà veure 
únicament a CaixaForum Barcelona, entre el 16 de setembre de 2010 i el 
20 de febrer de 2011. 



 
Barcelona, 15 de setembre de 2010. El director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora de la Col·lecció d’Art 
Contemporani de la Fundació ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, i el comissari Valentín 
Roma han presentat avui l’exposició Humà, massa humà. Art espanyol dels 

anys 50 i 60. Col·lecció d’Art Contemporani. La mostra vol oferir una nova 
mirada a la pintura dels anys 50 i 60, tot aprofundint en els elements 
estructurals que van definir l’art d’aquests anys en l’escena espanyola i 
europea de postguerra.  
 
Des de finals de la dècada dels quaranta i fins ben entrats els anys seixanta, la 
interpretació de la pintura es va articular insistentment al voltant dels seus 
aspectes metafòrics, literaris i dramàtics, i se’n van ocultar altres valors més 
radicals i més innovadors, com ara la rellevància adquirida per les diferents 
iconografies basades en el retrat, el redescobriment tècnic de l’ofici de la 
pintura o la incorporació de temes nous, des de l’humor i la paròdia fins a 
l’escatologia.  
 
Humà, massa humà. Art espanyol dels anys 50 i 60. Col·lecció d’Art 

Contemporani aplega un conjunt excepcional d’obres d’aquestes dues 
dècades agrupades a partir d’una interpretació on s’ha rebaixat la lectura 
trascendent i formal, característica del relat historiogràfic tradicionals, tot 
rellegint-les a partir d’unes claus distintes. que exemplifiquen tot allò que 
no es va dir ni es va mirar de la pintura.  
 
El títol de la mostra prové del cèlebre llibre homònim de Friedrich Nietzsche, 
obra del 1886 que va servir al pensador alemany —de la mateixa manera que a 
nombrosos pintors dels anys cinquanta i seixanta— per enfrontar-se 
definitivament a l’ideari romàntic i inaugurar una mena d’humanisme que va 
certificar el final d’aquest sentiment tràgic, grandiloqüent i teatral. 
 
El nucli central de l’exposició està format per un conjunt d’obres d’artistes 
espanyols pertanyents a la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, 
entre les quals hi ha peces d’Antonio Saura, Manuel Millares, Antoni Clavé, 
José Guerrero i Equipo Crónica.  
 
Aquestes peces de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
dialoguen excepcionalment amb pintures aportades per altres col·leccions 
catalanes, com ara la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres, el Museu 
Picasso de Barcelona i la Fundació Antoni Tàpies.  
 



Es tracta de la primera vegada que l’Obra Social ”la Caixa” organitza una 
exposició sobre la seva Col·lecció d’Art Contemporani amb préstecs 
d’altres institucions. L’objectiu és posar en relació els autors presents als fons 
de l’entitat amb les obres dels artistes que van ser els seus referents (Dalí, 
Tàpies, Picasso) i presentar una imatge d’unitat d’allò que en aquella època es 
va donar a conèixer com a «pintura espanyola», més enllà dels grans noms 
coneguts internacionalment. 
  
 
La història de l’art, l’home i la pintura, eixos temàtics de la mostra 

 
Valentín Roma, comissari del pavelló català a la passada Biennal de Venècia, 
és el comissari de la mostra, que ha articulat un discurs amb tres temes 
essencials. El primer és la «destrucció» de les icones produïdes per la 
història de l’art, exemplificada, entre d’altres, per Picasso reconstruint Las 

Meninas, Saura revisitant la pintura de Goya, Equipo Crònica pervertint El 

Guernica, i Oteiza i Palazuelo radicalitzant l’obra dels «mestres» abstractes 
(Malevitx i Mondrian).  
 
En segon lloc, l’exposició explora la representació de l’home a partir d’un 
tipus de figuració que prova d’evidenciar i fer visible el que és irreverent i el que 
és quotidià, el que és esotèric i el que és irracional. En aquesta línia trobem les 
obres El rostre de la guerra de Dalí, Història natural de Tàpies, Hers de Ràfols-
Casamada i els homuncles de Millares, entre d’altres.  
 
L’últim eix temàtic el configuren tota una sèrie d’obres que aprofundeixen sobre 
el mateix exercici plàstic de la pintura, sobre la reflexió metodològica respecte 
de la disciplina mateixa. Quadres significatius d’aquest apartat serien, per 
exemple, Rojo y negro de José Guerrero i Roi d’Antoni Clavé. 
 
 
Selecció cinematogràfica 

 
A més a més de les obres plàstiques, Humà, massa humà també inclou la 
projecció d’una selecció cinematogràfica, centrada en el mateix període de les 
dècades del 1950 i 1960. La intenció és acarar i ampliar les preocupacions 
formals i temàtiques dels pintors exposats, amb les d’un conjunt significatiu de 
cineastes que compartien uns idearis concomitants.  
 
Així, hi apareixen des del costumisme rural enquistat que es reflecteix a 
Surcos, de José Antonio Nieves Conde, fins al teló tràgic de la Guerra Civil 



que mostren Frédéric Roussif a Mourir à Madrid o Jaime Camino a España 

otra vez; des del retrat humanístic i conflictiu de Basilio Martín Patino fins al 
treball experimental amb el mateix llenguatge cinematogràfic de Pere 
Portabella, sense oblidar les aproximacions biogràfiques de Joaquim Jordà a 
Maria Aurèlia Capmany i de Julio Diamante al ballarí Vicente Escudero. 
 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 
Aquesta exposició s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” 
d’aconseguir que la Col·lecció d’Art Contemporani tingui una presència 
permanent a CaixaForum Barcelona amb mostres successives que permetin 
entendre les avantguardes a partir del fons de l’entitat. 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada actualment 
per 869 obres, i en els seus fons figuren treballs dels artistes més importants 
dels últims trenta anys. Des de les primeres incorporacions d’obres del 
minimalisme, l’art pobre, la pintura expressionista i l’escultura dels anys 
vuitanta, la Col·lecció ha reunit una magnífica representació d’artistes 
fonamentals dels últims anys i ha apostat per creadors que són a l’inici de la 
seva carrera. Aquesta tasca ha exigit un rigorós seguiment de l’evolució 
estètica contemporània, necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit 
obert i innovador. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és avui 
un punt de referència artístic, com ho mostra el constant préstec d’algunes de 
les seves obres per a exposicions a tot el món.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, amb la voluntat de donar a conèixer la Col·lecció de 
manera didàctica, organitza regularment exposicions als seus centres 
CaixaForum, així com en mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta del 
món; entre aquestes, se n’han presentat recentment a Alemanya, la Xina, 
Polònia, Romania i Portugal. 
 
L’entitat ha engegat una nova línia d’actuació per promoure aliances 
estratègiques amb els grans centres museístics del món —com ara el Museu 
del Louvre o el Museu del Prado—, amb la finalitat d’intensificar la seva acció 
cultural. En aquesta línia s’emmarca el recent acord amb la Fundació MACBA 
per a la gestió coordinada dels fons d’art contemporani d’ambdues institucions, 
com també una política coordinada d’adquisició d’obres i la coproducció 
d’exposicions a partir dels fons de les seves col·leccions.  
 
 



 
ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 

 
Antoni Tàpies 

 
La sèrie titulada Història natural constitueix un gran 
fris ideològic, narratiu i visual sobre l’evolució de la 
naturalesa, els seus canvis i les seves metamorfosis, 
des d’un origen mític fins a arribar a la civilització de 
l’època, marcada per la lluita de classes. Es tracta 
d’una veritable epopeia pictòrica, un relat que es 
desenvolupa a partir de cicles temàtics que 
organitzen i articulen cadascun dels diferents 
dibuixos.  
 
Tàpies va pintar aquesta sèrie durant la seva estada 
a París, entre 1950 i 1951, on l’allunyament respecte 

de la conflictiva situació política espanyola i el contacte amb els debats artístics 
parisencs van contribuir a fer que la seva pintura adquirís una consciència 
social cada vegada més accentuada.  
 
En cadascuna de les obres conviuen les representacions d’aire surrealista amb 
un tipus de figuració de caràcter màgic, deutora de l’època de Dau al Set. 
Plàsticament, aquests dibuixos són d’una precisió i una complexitat formal 
fascinants, a les quals s’uneix la violència amb què Tàpies s’enfronta a 
cadascun dels temes que tracta. No hi ha, doncs, cap mena d’ambigüitat ni 
d’esperpent; al contrari, es tracta d’imatges apocalíptiques, terribles, 
nietzscheanes en tota la seva dimensió.  
 
 
Pablo Ruiz Picasso 

 
L’exposició presenta dues obres de Picasso: Las 

Meninas (conjunt) i Retrat de Jacqueline.  
 
Picasso va abordar la sèrie de «Las Meninas» com 
una mena de dietari pictòric que va durar cinc 
mesos i que el pintor va executar, de manera 
disciplinada i obsessiva, entre el 20 d’agost i el 17 
de novembre de 1957. Consta de quaranta-quatre 
interpretacions inspirades en el popular quadre de 



Velázquez, amb anàlisis de figures aïllades, retrats, grups de personatges i 
diverses interpretacions de conjunt. En aquest últim àmbit es podria situar Las 

Meninas (conjunt), que, com la resta dels quadres, modifica de manera 
inesperada l’escena original en canviar la disposició dels protagonistes, la 
lluminositat i, fins i tot, l’espai físic respecte de la pintura de Velázquez.  
 
Aquest és un dels conjunts més complexos que va elaborar Picasso. Cal 
esmentar el protagonisme cromàtic que pren el negre, transformat en un 
«personatge» més, en una mena de presència de l’horror vacui que manifesta 
l’obra.  
 
Pel que fa a Retrat de Jacqueline, aquesta obra va 
ser donada per l’artista al Museu Picasso de 
Barcelona l’any 1968, juntament amb la sèrie de 
Las Meninas, com a homenatge al seu amic i 
secretari Jaume Sabartés, que havia mort feia poc. 
En certa manera, era l’agraïment i la significació 
de Picasso a la seva companya, l’única persona 
que havia estat testimoni, amb Sabartés, de les 
vicissituds que havien envoltat l’elaboració de tota 
la sèrie durant els mesos d’aïllament al taller de La 
Californie.  
 
És un fet conegut que els reis Felip IV i Mariana d’Àustria tenien el costum 
d’observar Velázquez mentre ell pintava. D’una manera semblant, Jacqueline 
solia visitar Picasso al pis de dalt de la casa on vivien junts. Picasso, fent-ne 
una interpretació molt lliure, va retratar Jacqueline dins un marc pintat, de 
característiques semblants al de Velázquez. 
 
 
Salvador Dalí 

 
Cinc obres de Salvador Dalí són presents a l’exposició. El rostre de la guerra. 

Dibuix per a la pel·lícula «Moontide» (1941), fet per Dalí mentre residia a 
Califòrnia, on havia arribat després de la Guerra Civil Espanyola, va formar part 
de l’encàrrec que la 20th Century Fox va proposar a l’artista per a la pel·lícula 
Moontide, que havia de ser dirigida per Fritz Lang.  
 
L’encàrrec consistia a dissenyar una seqüència en què es representaven les 
al·lucinacions que patia el protagonista —l’actor Jean Gabin— durant un 
episodi d’embriaguesa. Després de l’atac a Pearl Harbor (1941), l’enfocament 



pessimista amb què Lang concebia el film va ser rebutjat per la companyia 
cinematogràfica, que va optar per contractar un nou director, Archie Mayo. 
Malgrat que aquest va desestimar les aportacions de Dalí, el nom del pintor 
apareix als crèdits finals, en l’apartat del Departament Artístic. 

 
L’obra s’inscriu en la línia temàtica de Los 

putrefactos, projecte bibliogràfic inconclús, gestat 
amb Federico García Lorca entre 1925 i 1926 a la 
Residencia de Estudiantes. Dalí hi fa servir la 
calavera com a element iconogràfic principal i hi 
incorpora imatges fractals, matèries viscoses, 
insectes, rèptils i laceracions, amb la intenció de 
relacionar l’escatologia amb la barbàrie i l’horror 
característics de la guerra.  
 
El 1948 Dalí va publicar un tractat de pintura i el va 
titular, irònicament, 50 secrets màgics per a pintar. 

Aquest assaig visual, en què s’alternen les reflexions més diverses amb 
dibuixos que incorporen breus apunts escrits a l’interior —a la mostra se’n 
poden veure tres—, narra la seva pròpia experiència creativa i alhora ofereix un 
conjunt de variades «receptes» per als qui siguin capaços de comprendre-les i, 
sobretot, aplicar-les. Un dels aspectes més controvertits i suggeridors del llibre 
és la puntuació que dóna als grans mestres de la pintura universal, des de 
Leonardo, Meissonier o Ingres fins a Picasso, Rafael, Manet o ell mateix, entre 
d’altres. Al capdamunt d’aquest rànquing personal hi situa Vermeer i, un graó 
més avall, Velázquez. El contrapunt l’ofereix Mondrian, un artista menyspreat si 
el comparem amb l’admiració que li desperten tots els altres pintors.  
 
Finalment, el visitant podrà veure Interior 

d’església amb aparició de calaveres  
(c. 1950), obra escassament coneguda i 
de gran singularitat. Aquí Dalí «intervé» 
unes fotografies que reprodueixen 
l’interior d’una església. Malgrat les 
reduïdes dimensions, aquesta peça 
posseeix una atmosfera inquietant, 
apocalíptica i blasfema. És com si la 
mort i la seva representació més 
recognoscible s’apoderessin d’aquest 
espai, en desallotgessin tothom qui 
l’ocupava i espantessin els qui hi volien entrar.  



Equipo Crónica 

 
Una part significativa del treball de l’Equipo Crónica s’orienta cap a la relectura, 
en alguns casos irònica, dels grans pintors de la tradició espanyola, des de 
Picasso fins a Goya, entre d’altres. Aquesta reinterpretació és, alhora, un acte 
de dessacralització de la història de l’art i les seves «obres mestres», i també 
una paròdia sobre les circumstàncies que configuren la memòria visual 
col·lectiva.  
 
A L’embalatge (1969) s’ha utilitzat el Guernica (1937), la popular tela de 
Picasso, com a element simbòlic i temàtic, transformat en un objecte que 
només es pot veure per una de les cantonades. L’ocultació de l’obra es podria 
entendre com una referència a la censura de l’època. Tanmateix, el títol també 
remet a un altre tipus d’invisibilitat, la de la rereguarda de l’art, amb els seus 
mecanismes de preservació i els seus 
sistemes classificatoris, allò que passa 
«entre bastidors» i que l’espectador no pot 
veure.  
 
Pel que fa a Aquelarre (1969), es tracta 
d’una obra que mescla elements iconogràfics 
procedents de diferents quadres de dos 
grans pintors. En un primer terme, Goya, 
amb el grup de persones terroritzades, una 
petita multitud informe, de rostres 
fantasmagòrics, esquitxada gràficament per 
tres clavells d’un vermell intens i l’element anacrònic d’un braçalet amb la 
bandera d’Espanya. D’altra banda, Picasso, a partir de la dramàtica bombeta 
del Guernica (1937), inserida aquí com si es tractés d’un element pop.  
 
 
Manuel Millares 

 
Humà, massa humà presenta dues obres de Manuel Millares. Els Homúnculos 

configuren una autèntica línia temàtica i autònoma dins de la seva obra. 
Remeten a una representació existencialista del que és humà, i accentuen les 
nocions de turment, dolor i mort. També hi ressonen els ecos de la gran tradició 
del Barroc espanyol, des de Ribera o Zurbarán fins a Velázquez o Carreño, 
especialment pel que fa a l’ús dels colors bàsics (negre, blanc i vermell). 
També evoquen la pintura de màrtirs i crucifixions del segle XVII, amb les seves 
atmosferes escatològiques i sagnants.  



No obstant això, a més d’aquesta lectura radicalitzada i filosòfica de l’art 
religiós, Millares hi incorpora un seguit d’elements tècnics (el treball amb un 
material artesanal i pobre, com ara l’arpillera, els talls a la mateixa tela, els 
regalims de pintura) que, fins a cert punt, redirigeixen el sentit tràgic del quadre 
cap a un territori purament plàstic.  
 

A Cuadro 85 (1959), Millares recupera la 
representació dramàtica i turmentada dels 
Homúnculos fent servir, en aquest cas, una 
paleta cromàtica molt essencial, formada 
bàsicament pel negre i el marró, i recorrent a 
l’escissió violenta de la mateixa tela per deixar 
entreveure la blancor de la paret on es repenja. 
Els plecs bigarrats de la matèria es 

contraposen a altres zones de buit, com si alguna cosa es mogués al cor del 
quadre, s’hi agités sense assossec.  
 
 
Jorge Oteiza 

 
L’escultura d’Oteiza és una recerca infatigable de com 
es pot representar el buit, i de quins valors expressius 
té. Així, les seves peces es caracteritzen per una 
absència de monumentalitat que, malgrat les diferents 
dimensions, fa que semblin maquetes, assajos previs, 
temptatives d’una mena d’alfabet plàstic que es 
desenvolupa a partir d’unitats formals, síl·labes o 
patrons lingüístics que conformen un llenguatge del 
qual s’han eliminat la gratuïtat i l’ambivalència.  
Entre les influències més destacables de l’artista cal 
destacar el constructivisme rus, les investigacions 
tècniques de Tatlin, El Lissitzky o Rodtxenko, i també el sentit ideològic i 
revolucionari d’aquest moviment que Oteiza va traslladar a la seva manera 
d’entendre el treball escultòric, tot relacionant-lo amb la tradició i la cultura 
basques.  
 
 
Pablo Palazuelo 
 
En la pintura de Palazuelo s’observa un intent, de vegades inassolible, de 
representar la lògica de l’atzar. Això —aquesta voluntat estructural, 



arquitectònica, científica, falsament 
impersonal— fa que els seus quadres 
apareguin com a autèntics manifestos 
sobre la manera de materialitzar el 
llenguatge abstracte. Així, Alborada 

(1952)  uneix dos aspectes significatius 
en l’obra de l’artista: la llum, entesa com una successió de plans cromàtics, una 
variació òptica, i la idea de serialitat, representada per mitjà d’unes formes que 
configuren una mena de seqüència rítmica, un moviment que vibra i que es 
desplaça horitzontalment a través de la superfície del quadre.  
 
 
José Guerrero 

 
Les obres de José Guerrero, sobretot des 
que l’artista es va instal·lar a Nova York a 
partir del 1950, mostren la influència clara 
del moviment predominant en aquells 
moments: l’expressionisme abstracte 
americà de Kline, Rothko, Still, Motherwell 
i Newman, entre d’altres. Tanmateix, el 

pintor de Granada va incorporar a aquest estil un sentit poètic diferent, que es 
concretava en l’adopció d’una paleta cromàtica menys ombrívola i 
transcendental, una gestualitat àmplia i voluptuosa que, de vegades, per 
exemple a Rojo y negro (1964), remet a determinades formes figuratives, a 
aquells rastres o empremtes insinuades que apareixen de manera velada en 
els quadres de Klee o Matisse. 
 
Albert Ràfols-Casamada 

 
A Hers (1968) es combinen dues qüestions 
aparentment oposades, però essencials en l’obra 
de Ràfols-Casamada. Una és el sentit 
arquitectònic de la seva pintura, visible en la 
disposició jeràrquica d’un tipus de color saturat i 
dens, i en el mateix format de la tela, que 
reprodueix la figura d’un rombe. L’altra és la 
incorporació d’elements lingüístics, extrets dels 
mitjans de comunicació, i d’objectes quotidians 

imprevisibles, tret que va ocupar el treball de l’artista amb més insistència en el 
trànsit entre les dècades del 1960 i el 1970. No es tracta tant d’un apropament 



a les estètiques pop sinó més aviat d’una aproximació particular als relats 
estructuralistes sobre el llenguatge i a determinades reflexions sociològiques 
molt presents en aquella època, des de l’assaig Notes on «camp», de Susan 
Sontag, fins a Apocalíptics i integrats d’Umberto Eco, entre d’altres. 
 
 
Antonio Saura 

 
En la pintura de Saura hi ha una línia de treball explícita i intensa que té a 
veure amb la relectura de la història de l’art i, de manera molt especial, amb 
l’obra de dos pintors espanyols: Goya i Velázquez. El retrat titulat Edith (1961) 
s’adscriu a la sèrie de teles d’homenatge a aquest darrer artista, a les figures  
—típiques de Velázquez— suspeses sobre un espai 
buit, que sembla que sobresurtin del quadre i que 
envaeixin el territori visual i físic de l’espectador.  
 
Aquí Saura utilitza la seva paleta cromàtica habitual, 
de tons grisos i negres, encara que hi incorpora una 
varietat molt interessant de blancs que no serveixen 
només per matisar l’expressió del rostre del 
personatge, sinó també per crear una atmosfera 
cinematogràfica de pulcritud i vacuïtat, damunt la 
qual es retalla la figura retratada.  
 
Grand nu (1960-61) reprodueix la figura d’un personatge masculí nu que ocupa 
la totalitat del quadre i, fins i tot, sembla que es recolzi a les vores. A més a 
més d’evocar la pintura de màrtirs barroca, en què els sants es representaven 
en una estranya posició invertida, Grand nu mostra el joc, igualment barroc 
però típic també dels emblemes medievals i del caricaturisme del segle XIX, 

amb el marc de la tela, entès com una frontera 
susceptible de poder ser traspassada. Al marge de 
la nuesa del retratat, crida l’atenció el contrast entre 
la violència plàstica de l’obra i la creu que sosté el 
personatge a la mà esquerra, dibuixada amb molta 
subtilesa.  
 
 
Antoni Clavé 

 
El retrat Roi (1958) recorda, per la manera de 
barrejar una certa ingenuïtat infantil amb la densitat 



plàstica aconseguida a base de textures, els quadres de Dubuffet i Klee i els 
seus referents en l’escultura funerària no occidental, i també les màscares de 
Nova Guinea fotografiades per Irving Penn. El quadre és un autèntic manual de 
tècniques diferents, amb raspats sobre la superfície de la tela, gestos nerviosos 
fets mitjançant rastres de pintura, incisions, grafismes i petites intervencions 
cromàtiques que apuntalen l’estructura compositiva de l’obra.  
 
 



 
 

Humà, massa humà.  
Art espanyol dels anys 50 i 60. Col·lecció 
d’Art Contemporani 
 
Del 16 de setembre de 2010 al 20 de febrer de 2011 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona  
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
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 de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 



ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 
 

• Conferència inaugural: «Humà, massa humà» 
Dimecres 15 de setembre, a les 19 h 

A càrrec de Valentín Roma, comissari de l’exposició. 
Places limitades. Entrada gratuïta 

 
• Cicle de conferències: «Paraules prohibides» 

«Nietzsche contra Wagner. Terra baixa contra Muntanya» 

Dimarts 25 de gener, a les 19.30 h 

A càrrec de Pedro G. Romero, artista, assagista i comissari 
d’exposicions 
 
«Les històries naturals» 

Dimarts 1 de febrer, a les 19.30 h 

A càrrec de Javier Calvo, escriptor i traductor 
 

«Escolta tancada a Oteiza» 

Dimarts 8 de febrer, a les 19.30 h 

À càrrec de Gillermo Zuaznabar, artista, assagista i professor de 
l’Escola d’Arquitectura de Reus (URV) 

  
Preu: 2 €/sessió 
Coordinació i presentacions, a càrrec de Valentín Roma, historiador de 
l’art i comissari d’exposicions 

 
• Entre l’art i la memòria. Projecte de mediació amb els públics 

Per al públic general 

Un interactiu situat a l’entrada de l’exposició ofereix informació, 
documents textuals i visuals, enllaços, treballs d’alumnes, testimonis 
personals, i també un apartat per recollir les aportacions del públic al 
voltant dels temes que tracta I’exposició. 
 

• Cafè tertúlia amb les arts 
Per a la gent gran 

Presentació audiovisual, visita a l’exposició i tertúlia amb cafè. 
Els dimecres, de les 16.30 a les 18.30 h (a partir del 22 de setembre). 
Activitat gratuïta adreçada a persones de més de 60 anys. 

 
• Taller «Distància curta» 

Per als grups escolars 



Partint del diàleg al voltant d’unes obres triades, s’analitzarà la noció de 
retrat i els recursos que fan servir els artistes per dotar d’emocions el 
rostre humà. Activitat adreçada a cicle mitjà i superior de primària, ESO, 
batxillerat i CFGM. 
 

• Visites comentades a l’exposició 
Per al públic general 

En català: dissabtes, a les 20.00 h 
 



 
PROGRAMA DE LES PROJECCIONS 

 
Setembre, octubre i novembre 
 

Dilluns, dimarts, dimecres i diumenge 

11.00-12.30 h  Mourir à Madrid 
13.00-14.30 h Surcos 
15.00-15.30 h Vicente Escudero 
16.00-16.30 h Vicente Escudero 
17.00-19.00 h España otra vez 
19.30-20.00 h Vicente Escudero 

 
Dijous, divendres i dissabte 

11.00-13.00 h España otra vez 
13.30-14.00 h  Vicente Escudero  
14.30-15.00 h Vicente Escudero 
15.30-17.00 h Mourir à Madrid 
17.30-19.00 h  España otra vez 
19.30-20.00 h Surcos 

 
Desembre 2010 i gener i febrer 2011 
 

Dilluns, dimarts, dimecres i diumenge 

11.00-13.00 h  España otra vez 
13.30-14.30 h Maria Aurèlia Capmany parla d’«Un lloc 

entre els morts» 
15.00-16.00 h Maria Aurèlia Capmany parla d’«Un lloc 

entre els morts» 
16.30-18.00 h Nocturn 29 
18.30-20.00 h Nueve cartas a Berta 

 
Dijous, divendres i dissabte 

11.00-12.30 h  Nueve cartas a Berta 
13.00-14.00 h Maria Aurèlia Capmany parla d’«Un lloc 

entre els morts» 
14.30-15.30 h Maria Aurèlia Capmany parla d’«Un lloc 

entre els morts» 
16.00-18.00 h España otra vez 
18.30-20.00 h Nocturn 29 

 


