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Dossier de premsa 
 

CaixaForum Palma inaugura una exposició inèdita sobre George Grosz, testimoni 

únic dels temps convulsos que transcorren entre les dues guerres mundials 
 
  

George Grosz 
De Berlín a Nova York. Obres 1912-1949 
 
 
«El meu art ha de ser fusell i sabre». L’obra de George Grosz (1893-1959), 
un dels artistes més destacats del segle XX, representa com cap altra els 
conflictes socials i els fets esdevinguts a l’Alemanya de la primera meitat 
d’aquest segle, que van fer trontollar els pilars de la nostra civilització. 
Amb els seus aguts dibuixos carregats de crítica social, que evidencien 
un nou llenguatge visual marcat per la denúncia, la ironia i les imatges 
impactants i grotesques, va assolir una gran popularitat a la dècada dels 
anys vint. George Grosz. De Berlín a Nova York. Obres 1912-1949 repassa 
l’evolució de l’artista entre aquestes dues ciutats, pols centrals de la seva 
vida. A Alemanya es va convertir en un agitador que feia servir el seu art 
com a arma contra el seu convuls país, fet que li ha valgut comparacions 
amb Goya. Pocs dies abans que Hitler arribés al poder, Grosz es va 
traslladar a Nova York, escapant a l’últim moment de la Gestapo. Tot i que 
l’obra de Grosz a Amèrica fa un canvi radical, continua sent un artista 
pròxim a la política. Des de la distància, observa la victòria del feixisme i 
del nacionalsocialisme, en què Grosz reconeix els presagis d’una nova 
apocalipsi: la Segona Guerra Mundial. La mostra també aprofundeix, per 
primer cop, en la seva preocupació per la Guerra Civil Espanyola. Són en 
total més de 180 obres —la majoria dibuixos, però també olis i 
aquarel·les— que Grosz va executar entre 1912 i 1949. 
 
 

 
George Grosz. De Berlín a Nova York. Obres 1912-1949. Dates: del 7 de juny al 2 de 

setembre de 2012. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Annette Vogel. Lloc: CaixaForum Palma (pl. de Weyler, 3). 

 



George Grosz, Friedrichstraße (De la carpeta Ecce Homo), 
1918. Col·lecció particular. © George Grosz, VEGAP, 

Barcelona, 2012 

Palma, 6 de juny de 2012.- El director executiu territorial de ”la Caixa” a les 

Illes Balears, Joan Ramon Fuertes; La directora de CaixaForum Palma, 

Margarita Pérez-Villegas, i la comissària Annette Vogel, inauguren aquest 

vespre l’exposició George Grosz. De Berlín a Nova York. Obres 1912-1949. 

 
Amb l’objectiu de promoure el coneixement i entenent la cultura com una eina 

poderosa per fomentar la cohesió social, l’Obra Social ”la Caixa” programa un 

ampli ventall de propostes, entre les quals hi ha les exposicions que acullen els 

centres CaixaForum, amb obres que van des dels mestres de la pintura fins a 

les últimes tendències de l’art contemporani.  

 

L’entitat presta una atenció especial a l’art dels 

segles XIX i XX, època determinant per entendre la 

nostra cultura actual. Amb aquesta voluntat, 

l’expressionisme alemany ha estat objecte de 

diferents exposicions de l’Obra Social ”la Caixa”, 

tant per la seva importància en l’art del segle XX 

com pel fet que està molt poc representat en les 

col·leccions públiques espanyoles. La darrera 

d’aquestes exposicions, Expressionistes alemanys 

1900-1930, es va poder veure a CaixaForum 

Palma l’any 2010. 

 
Ara l’Obra Social ”la Caixa” porta a CaixaForum 

Palma una exposició que mostra, per primer cop a 

l’Estat espanyol, la gran influència de George 

Grosz (1893-1959) en el món de l’art. En el pas 

de la Primera a la Segona Guerra Mundial, va fer un retrat corprenedor de la 

societat alemanya. La seva obra representa com cap altra els conflictes socials 

i els fets esdevinguts a l’Alemanya de la primera meitat del segle XX. 

 

L’exposició mostra més de 180 obres que George Grosz va executar entre els 

anys 1912 i 1949. Durant aquest període es va generar l’essència de la seva 

obra. S’ha subratllat el compromís de Grosz evidenciat en la seva obra com a 

dibuixant, tant a Berlín com a Nova York —els dos pols de la seva vida—, 

mentre que els quadres que va pintar a Amèrica mostren una desil·lusió 

creixent en la seva etapa com a emigrant. La majoria d’obres —en especial els 

dibuixos— que es mostren a l’exposició provenen de la Col·lecció Sabarsky de 

Munic. També hi ha nombrosos préstecs de galeries i col·leccionistes privats, 

cosa que ha permès ampliar la mostra amb olis i aquarel·les.  

 



George Grosz va reflectir la mesquinesa i la lletjor de la vida contemporània, la 

crueltat de la guerra, les desigualtats i els abusos de poder i la manca de 

respecte per les llibertats individuals, que van portar al nazisme. Per això, la 

seva obra conté una lliçó que és vàlida per al món d’avui. 

 

La seva obra ens parla del destí d’aquest 

artista alemany del segle XX, que de jove va 

anar a la guerra i hi va viure unes 

experiències horribles que l’havien de 

marcar per tota la vida. A partir d’aquell 

moment, va emprendre, amb la ploma de 

dibuixant, una lluita obsessiva contra 

l’estament militar, l’Església, la burgesia i 

l’«autoritat». 

 

La seva ambició artística va anar 

evolucionant: del satíric irat i del moralista 

implacable dels anys vint, va esdevenir un 

visionari que advertia dels desastres del 

feixisme. 

 

 

Vida i obra íntimament relacionades 

 

L’estreta relació entre la vida i l’obra de Grosz el converteix en un artista 

extraordinàriament autèntic i encara avui convincent. 

 

La seva obra es nodreix de la vida en aquesta gran ciutat que és Berlín, on 

conviuen rics i pobres, esplendor i misèria, cafès, bars i teatres de varietats, a 

més dels personatges humans més diversos. El 1912 Grosz es va instal·lar en 

un estudi a Berlín i va somiar Nova York. Jove dibuixant de gran talent, amb 

traços simples va saber fusionar expressionisme i somieig. 

 

La seva breu experiència com a soldat als 21 anys d’edat durant la Primera 

Guerra Mundial va acabar de manera traumàtica, i durant un decenni va 

alimentar l’odi contra tot allò militar i contra el suport social que tenia. Els 

angulosos dibuixos amb ploma es converteixen des d’aquell moment en la seva 

forma de lluita. Apareixen incomptables dibuixos i molta obra gràfica, en què 

radiografia la societat de la República de Weimar i reflecteix sense pietat 

militars, jutges, clergues i funcionaris. 

 

George Grosz, Crepuscle, 1922. Col·lecció particular.  
© George Grosz, VEGAP, Barcelona, 2012 



Amb el seu nou llenguatge visual va incidir sobre l’opinió pública. Violència, 

orgies sexuals, petitburgesos, brètols, prostitutes, ferits de guerra i usurers 

conformaven el seu vocabulari visual, de fàcil comprensió, que arribava fins al 

grotesc amb títols com Taurons i Paràsits. L’artista, que va publicar i difondre 

els seus dibuixos com a transferències litogràfiques i fotolitografies en 

publicacions i revistes de gran tirada, va haver de fer front a judicis per 

atemptar contra la moral pública, entre altres càrrecs. 

 

Grosz es va convertir en l’artista alemany més destacat i actiu de la República 

de Weimar (1919-1933), abans de la presa de poder de Hitler, el 30 de gener 

de 1933. Cap a finals dels anys vint, el món fictici dels seus quadres canvià. En 

van desaparèixer l’agressivitat política i els éssers del seu pandemònium, 

substituïts ara per dandis, hedonistes, figures frívoles i esnobs; d’altra banda, 

seguint els consells del seu marxant, va tornar a pintar les natures mortes de la 

seva època al sud de França, més fàcils de vendre. 

 

Pocs dies abans que Hitler arribi al poder, Grosz es trasllada a Nova York, 

escapant a l’últim moment de la Gestapo. La seva migració és el somni de la 

seva joventut fet realitat i, al mateix temps, una cruel necessitat. A Nova York, 

l’amarga ironia dels seus estudis de la societat desapareix en favor de les 

impactants il·lustracions i al·legories de la seva obra pictòrica, les quals 

sorgeixen paral·lelament als seus paisatges i nus. 

 

Tot i que l’obra de Grosz a Amèrica fa un canvi radical —havien desaparegut 

les raons de la seva lluita—, no es converteix de cap manera en un artista 

allunyat de la política, sinó que torna a estudiar els esdeveniments a Europa 

amb molta precisió. Mentrestant, a Alemanya, la seva obra és objecte d’una 

caça de bruixes sistemàtica per part del règim nazi, el qual la posa a la picota 

en l’exposició propagandística Entartete Kunst [Art degenerat] del 1937.  

 

Observa la victòria del feixisme i del nacionalsocialisme. Grosz reconeix ben 

aviat en les guerres que han de venir, com ara la guerra civil espanyola, els 

presagis d’una altra apocalipsi: la Segona Guerra Mundial. A través 

d’il·lustracions en revistes i d’una carpeta amb la seva obra gràfica, intenta 

recuperar el ressò que havia tingut en la societat. 

 



 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Els primers anys berlinesos, 1912-1914  

A Berlín comença la seva trajectòria com a jove dibuixant de gran talent que 

sap fusionar hàbilment amb traços simples expressionisme i somieig, i que en 

el futur combinarà realitat i fantasia. Ja en aquest moment es defineixen les 

polaritats de la seva futura obra. Grosz viu a Berlín i somia una vida millor a 

Nova York. Omple els quaderns de dibuixos amb fàbriques, vies de tren, tuguris 

i fires de tota mena. Odia els «petitburgesos» de l’imperi alemany. Per distingir-

se’n, Grosz vesteix com un dandi a l’estil americà. Amb temes com ara els 

crims passionals, la violència i la delinqüència, plasma l’atmosfera apocalíptica 

prèvia a l’esclat de la Primera Guerra Mundial.  

 
Els horrors de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918  

Grosz reflecteix el seu breu pas pel servei militar (des del novembre de 1914 

fins al maig de 1915) en nombrosos dibuixos esquemàtics de cadàvers i camps 

de batalla. El trauma i la consternació són ben visibles. Amb obres com Attentat 

[Atemptat] i Blutiger Karneval [Carnaval sagnant], trasllada la guerra a la ciutat i 

mostra de manera molt gràfica com la bogeria àvida de sang també destrueix la 

moral de la societat civil.  

 

El 1917 criden de nou Grosz a files, que escriu: «Ja no estic content, per Déu, 

la meva misantropia ha augmentat de manera incommensurable». En els seus 

treballs són omnipresents la destrucció, la mort i els assassinats, com també la 

transformació de les persones en éssers brutals i grotescos. L’experiència de la 

guerra esdevindrà l’estímul de l’activitat creativa en els anys següents.  

 
Metròpoli Berlín  

Just després del final de la guerra, Grosz fa un retrat de la vida a la metròpoli 

en què s’ha transformat Berlín, on conviuen esplendor i misèria, rics i pobres, i 

on regna la gresca dels cafès, bars i teatres de revista. Grosz elabora una 

tipologia dels habitants de la gran ciutat: prostitutes amb poca roba, dones 

mundanes, funcionaris grisos, aturats, brètols, mutilats de guerra i 

especuladors que s’han lucrat amb la guerra, que apareixen dibuixats en forma 

de taurons i paràsits. Fa un dissecció de la ciutat fins a l’últim racó i la plasma 

cruament amb una visió molt inquietant. L’enrenou més terrible contrasta amb 

les seves figures aïllades.  

 



Compromís polític. L’art com a «fusell i sabre» 

Després de la instauració de la República de Weimar (1919), Grosz utilitza de 

forma conseqüent el seu art com a arma per enfrontar-se al fort clima de 

crispació política d’aquests anys. El 1919 s’afilia al Partit Comunista 

d’Alemanya (KPD segons la sigla en alemany), tot just acabat de fundar, però 

l’abandona ben aviat, el 1922, després d’una trobada amb Lenin i Trotski, 

perquè li desagrada qualsevol forma de dictadura. Dirigeix els seus atacs plens 

d’odi contra els militars, l’Església, els capitalistes i la justícia classista.  

 

En aquesta època fa freqüents 

referències als esdeveniments 

polítics del moment. Amb una 

desesperació cada vegada més 

gran se centra en representacions 

naturalistes, que fan possible que 

tothom pugui identificar a les 

portades dels diaris els 

responsables polítics i militars de 

la Primera Guerra Mundial, com el 

general Seeckt, Hindenburg i 

Ludendorff. La seva particular 

batalla artística, molt eficaç gràcies al gran ressò que tenen les seves sèries 

d’obres com Die Räuber [Els bandits] o Im Schatten [A l’ombra], fa que 

esdevingui un dels artistes més populars de la República de Weimar.  

 
La societat dels anys vint  

Amb els seus dibuixos carregats de sàtira mordaç, Grosz va saber caracteritzar 

com ningú la imatge de la societat alemanya dels anys vint. Els enfrontaments 

polítics i socials de la República de Weimar (1919-1933), que precedeixen 

l’ascens d’Adolf Hitler i la presa del poder dels nacionalsocialistes, van ser el 

brou de cultiu en el qual Grosz va assolir el cim com a artista. Tot i així, durant 

els anys vint utilitza el seu art no sols com a arma en la lluita política, sinó 

també com a instrument per alertar sobre l’expansió del nacionalsocialisme. Al 

mateix temps, reflecteix una societat burgesa dominada per les neurosis, el 

llibertinatge i la violència.  

 

Durant els anys següents que va passar a Berlín fins a la seva emigració l’any 

1933, la seva obra presenta moltes més facetes. Sense arribar a simplificar, 

utilitza un llenguatge visual directe, comprensible i intensiu, però amb un estil 

més colorista i menys agressiu. Juntament amb els treballs amb càrrega 

política, apareixen escenes de la vida als carrers de París i Berlín, com també 

George Grosz, Formigues, 1920. Col·lecció particular. © George Grosz, VEGAP, 
Barcelona, 2012 



una sèrie en la qual pinta nus, retrats, paisatges i natures mortes seguint l’estil 

del seu temps.  

 
Un emigrant a Nova York  

El 1932 la prestigiosa Art Students League de Nova York convida Grosz a fer-hi 

classes. Decideix abandonar Alemanya amb destinació a Nova York només 

divuit dies abans de la presa de poder de Hitler, el 30 de gener de 1933, just a 

temps per fugir de la Gestapo. Pocs artistes alemanys són tan odiats pels nazis 

com ell. La seva emigració és un somni de joventut fet realitat i alhora una 

amarga necessitat política.  

 

Ja durant els seus últims anys a Berlín, la seva obra havia canviat: l’agressivitat 

política i les figures grotesques, els sàdics i els voyeurs havien anat 

desapareixent, substituïts per dandis hedonistes i figures frívoles i esnobs. 

Aquest canvi culmina a Nova York. S’esvaeixen el grotesc i l’amarga ironia de 

la seva crítica social. El seu món ha deixat de ser un infern. Sorgeixen 

nombrosos esbossos, dibuixos i aquarel·les en color de la vida variada i 

estrafolària de Nova York.  

 

Paral·lelament, Grosz es dedica cada cop més a la pintura de paisatges, nus i 

quadres amb una gran càrrega simbòlica. Descobreix la naturalesa, que 

reflecteix més que no pas inventa a través del seu art. Les publicacions en 

revistes com Life i The New Yorker, però sobre tot Esquire, són la plataforma 

des de la qual pot influir sobre la societat. Només li queda pendent assolir un 

gran èxit que no arriba.  

 
Segona Guerra Mundial: feixisme i apocalipsi  

Tot i que als anys trenta i quaranta l’obra de Grosz experimenta un canvi 

radical i es diferencia del tot de les seves creacions dels anys a Berlín, als 

Estats Units no es converteix en absolut en un artista allunyat de la política. 

Segueix amb atenció els esdeveniments d’Europa i observa amb amargor i una 

desesperació creixent la victòria del feixisme i el nacionalsocialisme, com a 

signes inequívocs que anuncien guerra i la segona apocalipsi europea.  

 

El seu art és objecte de l’assetjament sistemàtic del règim nazi. En l’exposició 

itinerant organitzada pels nacionalsocialistes el 1937, anomenada Entartete 

Kunst [Art degenerat], es mostren vint obres seves, entre les quals hi ha obres 

gràfiques dels seus primers anys a Berlín. Durant l’època nazi, prop de 285 

obres de Grosz desapareixen o són destruïdes.  

 



Malgrat que ara les obres de Grosz ja contenen ben poques vegades un 

missatge polític, continua sent un artista compromès amb la política. El 1935 

publica el dibuix satíric Siegfried Hitler, i el 1938 publica a la revista Esquire 

diversos dibuixos de la Guerra Civil Espanyola, amb un estil incisiu semblant al 

dels anys vint, però molt més realista i il·lustratiu. El 1940 pinta l’oli al·legòric 

God of War [El déu de la guerra]. El to general del seu art polític ha canviat 

radicalment i està determinat per la resignació i la desesperació.  

 
Després de la Segona Guerra Mundial  

Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, s’extingeix el foc polític en l’obra 

de Grosz. Els paisatges romàtics de dunes, sovint amb nus femenins, inspirats 

en les platges de Long Island i Cape Cod, dominen cada cop més les seves 

obres. En la sèrie apareguda el 1949 amb el nom de The Stikmen [Els homes 

pal] s’aviva per darrera vegada el seu foc crític: en una mena d’al·legoria sobre 

la decadència de la humanitat, uns éssers escanyolits i sense ànima (en 

realitat, pals en forma humana sense carn ni sang i amb uns ulls molt grans i 

espantats) dansen o es quadren al bell mig del no-res i en un món 

desesperançat, calçats amb alguna cosa semblant a unes botes militars. 

L’agressió, la ira i l’odi que alimentaven la seva capacitat creadora s’han 

convertit en resignació.  

 
 
 
 



 

 

George Grosz 
De Berlín a Nova York. Obres 1912-1949 
Del 7 de juny al 2 de setembre de 2012 
 
CaixaForum Palma 
Plaça de Weyler, 3 

07001 Palma 

 

Horari de visita de l’exposició 
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h 

Diumenges i festius, de 10 a 14 h  

 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

Tel. 902 22 30 40 

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Entrada gratuïta a l’exposició 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació. Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Lucía Puerta - 971 178 503 / lpuerta@fundaciolacaixa.es  

Josué Garcia - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.se 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


