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Dossier de premsa 

 
CaixaForum Palma reuneix una selecció d’obres dedicades al tema favorit i 
més popular de la trajectòria del pintor: el mar 
 
 

 

 
  

 
 
El mar és el tema per excel·lència de la pintura de Joaquim Sorolla. 
Nascut a València el 1863, la seva vida va estar estretament vinculada als 
paisatges de la costa valenciana, de les illes Balears i del nord d’Espanya, 
que va saber captar amb una mestria extraordinària. Sorolla. El color del 

mar indaga la mirada del pintor, la seva particular manera de pintar el 
«natural» i d’utilitzar el color, i se centra en un grup d’obres dedicades al 
tema favorit i més popular de la seva pintura: el mar. L’exposició es 
compon de més de 60 obres, sobretot teles, i es completa amb taules o 
cartons, fàcilment transportables, en què Sorolla prenia apunts del natural 
i que són imprescindibles per comprendre els seus mètodes de treball. 
També s’hi exhibeixen alguns objectes personals i correspondència del 
pintor. La mostra, organitzada per la Fundación Museo Sorolla en 
col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, s’ha pogut veure prèviament a 
Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària, i 
arriba ara a CaixaForum Palma. Es tracta d’ un recorregut per l’obra del 
pintor valencià que segueix un mateix fil conductor: el viatge de Sorolla 
des de la natura fins a la pintura. Per a la seva exhibició a Palma, l’Obra 
Social “la Caixa” ha preparat un innovador i complet programa d’activitats 
complementàries, entre les que destaquen les activitats fora del museu 
seguint les petjades  i la manera de treballar de Sorolla, així com visites 
científiques, poètiques i participatives.   
 

 
Sorolla. El color del mar. Organització i producció: Exposició produïda per la 
Fundación Museo Sorolla amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, amb José Manuel Pascual com a 
comissari adjunt. Lloc: CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3). Dates: del 9 d’octubre 
de 2014 al 8 de febrer de 2015. 
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Joaquim Sorolla, Mar (Xàbia), 1905.  
Museo Sorolla © Fundación Museo Sorolla 

Palma, 8 d’octubre de 2014. El director de l’Àrea d’Acció Comercial i 
Educativa de l’Obra Social “la Caixa”, Xavier Bertolín, la directora de 
CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas i la directora del Museo Sorolla i 
comissària de l’exposició, Consuelo Luca de Tena, inauguren aquesta tarda a 
CaixaForum Palma Sorolla. El color del mar, una gran exposició que, a partir 
del tema favorit del pintor valencià —el mar—, descobreix al públic la seva 
particular mirada i la seva translació a algunes de les seves obres més 
recognoscibles. 
  
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, època determinant per entendre la nostra 
cultura actual. En aquest sentit presenta ara aquesta exposició sobre Joaquim 
Sorolla, un dels artistes espanyols més rellevants en el pas del segle XIX al XX.  
 
L’exposició indaga la particular manera de Sorolla d’analitzar el «natural» i 
d’utilitzar el color, i se centra en un grup d’obres dedicades al que va ser el 
tema favorit i més popular de la seva pintura: el mar. Produïda per la Fundación 
Museo Sorolla amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra està 
comissariada per Consuelo Luca de Tena, directora del museu dedicat al 
pintor.  
 
Aquesta mostra es va poder veure per primera vegada el 2013 en aquest museu 
madrileny coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Joaquim Sorolla 
(1863-1923), i posteriorment va viatjar a les Illes Canàries. Després del seu pas 
per  CaixaForum Barcelona, l’exposició arriba a CaixaForum Palma 
 

Sorolla. El color del mar està constituïda 
per  més de 60 obres dels fons del 
Museu Sorolla. La major part de les 
quals són teles, i la mostra es completa 
amb algunes «notes de color», petites 
taules o cartons fàcilment 
transportables, en què Sorolla prenia 
apunts del natural i que són 
imprescindibles per comprendre els 
seus mètodes de treball. Aquestes 
«notes», deixant de banda que són de 
petites proporcions, reuneixen gairebé 

sempre tots els ingredients d’un quadre complet. 
 



 
 
 
 
 

4

Així, el fil conductor de l’exposició és el viatge de Sorolla des de la natura fins a la 
pintura. Sorolla va proclamar contínuament la seva passió pel «natural», i no se’n 
va voler distanciar mai, ni tampoc es va sumar al progressiu allunyament de la 
realitat que les avantguardes artístiques estava portant a terme. Però Sorolla era 
un pintor del seu temps, i l’exposició vol cridar l’atenció sobre el fet que, en el 
procés de traslladar a la tela la seva visió de la naturalesa, Sorolla acaba deixant 
que la pintura, la seva matèria i el seu color, prenguin el protagonisme a la natura 
representada.  
 
Juntament amb els quadres i apunts, que des de les parets presenten directament 
com percep el color del mar la pupil·la ben entrenada d’un pintor molt dotat com va 
ser Joaquim Sorolla, diverses vitrines van desenvolupament, mitjançant objectes, 
mostres de pigments i pintures, textos breus i fotografies, un discurs paral·lel sobre 
els mitjans de què disposa Sorolla per materialitzar la seva visió, i plantegen de 
manera senzilla algunes qüestions bàsiques de la pintura: què és el color i de què 
parlem quan diem «blau».  
 
La fama de Sorolla s’ha fonamentat sobretot en 
dos aspectes de la seva producció: el 
tractament de la llum, que sembla irradiar des 
dels seus quadres com la mateixa escalfor vital 
que la llum del sol real que representa; i les 
seves escenes de mar, en què la feina dels 
pescadors o l’alegre bany dels infants es 
produeixen en l’escenari on aquesta llum té un 
camp més il·limitat, i on l’aigua la multiplica en 
els seus reflexos i la fa vibrar i resplendir. 
 
Nascut vora el mar, Sorolla devia percebre ben aviat l’espectacle de la força del 
mar, la fascinació visual del moviment incessant de l’aigua i els núvols i de la 
successió contínua de les diferents llums de les hores i de les estacions, el poder 
embolcallant de les diverses atmosferes i la potència emocional de les grans 
masses de color.  
 
Arrossegat per aquest desig de capturar dins la tela aquest espectacle sempre 
fugisser, l’artista desenvolupa una tècnica ràpida que va fent cada vegada més 
visibles les traces del pinzell sobre la tela, l’empremta de la mà que transcriu, 
ràpidament, allò que veuen els seus ulls. En aquest exercici de pintar, immers en 
la seva feina com els infants a l’aigua, Sorolla transforma la seva visió 
apassionada en un altre espectacle diferent: el de la mateixa pintura.  
 

Joaquim Sorolla. Roques de Xàbia i el bot blanc, 
1905 © Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza 

en préstec gratuït al Museo Carmen Thyssen 
Málaga 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
L’espectacle incessant 
Nascut vora el mar, tot i que en va viure lluny pràcticament tota la vida, Sorolla va 
sentir sempre una gran enyorança de les platges de la seva infantesa, sens dubte 
unida al record del joc infantil, la llibertat i el doble plaer de l’escalfor del sol i la 
frescor de l’aigua. 
 

Ben aviat devia percebre també la força del mar com 
a espectacle, la fascinació visual davant el moviment 
incessant de l’aigua i dels núvols i la successió de les 
diferents llums de les hores i les estacions; el poder 
embolcallant de les seves atmosferes i la potència 
emocional de les seves grans masses de color.  
 
Maldant per entendre «el natural» per poder-lo 
interpretar amb els pinzells, Sorolla observa el mar 
des de la vora mateix: aquesta mirada baixa, 
propera, li revela damunt l’aigua efectes tan atractius 
com fugaços. La necessitat de captar-los l’obliga a 
recórrer a una tècnica ràpida, abreujada. El mar 
empeny Sorolla vers la pintura moderna. 
 

 
Les hores del blau 
Després d’aquestes intenses observacions de l’aigua, Sorolla alça la mirada per 
abraçar el mar com a paisatge i respirar-ne el color que presenta en les diferents 
hores del dia: alba, migdia, capvespre i, fins i tot, la nit. 
 
Les hores del dia i les diferents geografies o condicions climàtiques li ofereixen 
atmosferes canviants de llum, en què les grans superfícies del mar i el cel es 
compassen en «acords» de color que Sorolla, insaciable, persegueix: 
 

«…he començat un altre quadre, i ja en són 21, d’una barca al mar, que serà bonic; així que estic 

content, perquè són sessions ben aprofitades; tinc una fam de pintar com mai no havia sentit, m’ho 

empasso, em desbordo, és ja una bogeria.» 

De Sorolla (València) a Clotilde (Madrid), 1907 
 

Joaquim Sorolla. Pescadores valencianes, 
1915. Museo Sorolla © Fundación Museo 
Sorolla 
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Joaquim Sorolla. Mar de Zarautz, 1910.  
Museo Sorolla © Fundación Museo Sorolla 

 

De la natura a la pintura 
 

«…és que l’obra la vaig comprenent més a mesura que avança, o potser és que ara em 

faig més el càrrec de les belleses del natural i pinto, millor o pitjor, però gaudint més de 

la contemplació d’aquest sol beneït, que cada cop estimo més, fins i tot comprenent la 

pobra misèria dels colors…» 

De Sorolla (Alacant) a Clotilde (Madrid), 1918 
 

«Jo el que voldria és no emocionar-me tant, perquè després d’unes hores com avui em 

sento desfet, esgotat, no puc amb tant de plaer, no ho resisteixo com abans; és que la 

pintura, quan se sent, és superior a tot; ho he dit malament, és el natural el que és 

bonic.» 

De Sorolla (Alacant) a Clotilde (Madrid), 1918 
 
Sorolla persegueix «el natural» i no se 
n’aparta mai, però fa pintura. Tota la 
seva vida ha lluitat amb la «pobra 
misèria dels colors», els pigments que 
amb la seva opaca materialitat no fan 
justícia a l’esplendor de la llum. Aquests 
moments de la llum i el color, els ha 
anat atresorant al llarg dels anys en 
apunts o petits quadres, en què el color 
assumeix ple protagonisme. Pintures 
d’una poètica intimista que finalment 
envaeix del tot la seva obra madura. 
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CRONOLOGIA 

 
1863 Neix Joaquim Sorolla a València. 
1878 Ingressa a l’Escola de Belles Arts de València, on fa amistat amb Tono 

García del Castillo, germà de Clotilde García del Castillo, la seva futura 
esposa. 

1885 Inicia la seva estada a Roma com a pensionat. 
1888 Es casa a València amb Clotilde i el matrimoni s’estableix a Assís (Itàlia). 
1889 Després d’una breu estada a París per visitar l’Exposició Universal, tornen a 

Espanya i s’estableixen a Madrid.  
1890 Neix Maria Clotilde, primera filla del matrimoni. 
1892 Neix Joaquim, segon fill. Sorolla obté la Medalla de Primera Classe a 

l’Exposició Internacional de Belles Arts de Madrid per la seva obra L’altra 
margarida! 

1895 Neix Helena, tercera i última filla. L’Estat espanyol adquireix I encara diuen 

que el peix és car! per al Museo del Prado, i l’Estat francès compra La 

tornada de la pesca per al Musée du Luxembourg. 
1900 Sorolla obté el Grand Prix a l’Exposició Universal de París, que representa la 

seva definitiva consagració internacional.  
1906 Presenta a la prestigiosa Galerie Georges Petit de París la primera de les 

seves grans exposicions individuals. Hi exhibeix 450 obres amb gran èxit. 
1907 Exposa a diverses ciutats alemanyes: Berlín, Düsseldorf i Colònia. 
1908 Exposa a les Grafton Galleries de Londres. Entra en contacte amb Archer M. 

Huntington, fundador de la Hispanic Society of America (Nova York). 
1909 Sorolla presenta a la Hispanic Society of America una gran exposició amb 

356 obres que visitaran unes 160.000 persones. Hi ven gairebé 150 quadres. 
L’exposició es mostra a continuació a la Buffalo Fine Arts Academy i a la 
Copley Society of Art de Boston. 

1910 Sorolla encarrega el projecte per a la seva nova casa (actual Museo) 
1911 Viatja de nou als Estats Units. Sorolla presenta exposicions a l’Art Institut de 

Chicago i al City Art Museum de Saint Louis (Missouri). Signa el contracte 
amb Archer M. Huntington per pintar els panells de la Visió d’Espanya. A 
finals d’aquest any, la família es trasllada a la casa nova. 

1912 Sorolla inicia les feines per als panells de la Visió d’Espanya, que el 
mantindran ocupat els anys següents i l’obligaran a viatjar contínuament. 

1919 Acaba l’encàrrec de la Visió d’Espanya. L’esforç ha castigat la seva salut. 
1920 Pateix una hemiplegia que el deixarà impossibilitat. 
1923 Mor a Cercedilla (Madrid). 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dimecres 8 d’ octubre I 19 h 
 

A càrrec de Consuelo Luca de Tena, comissària de l’exposició i directora del Museo 
Sorolla 

 
 

INVITACIÓ AL PLEIN AIR 

 
• Curs de pintura de paisatge 

“La paleta de colores de Winsor and Newton” 

Del 14 al 17 d’octubre, de 10 a 14 h 
Preu: 16 €. Inscripció prèvia al 971178512 
 

• Jornada Plein air 
Un paisatge, 100 mirades. Un matí a la cala Sant Vicenç seguint les petjades 

de Sorolla i experimentant el plein air 
Dissabte 18 d’octubre, a les 12 h 
Lloc: cala Sant Vicenç (Pollença) 
Activitat gratuïta subjecte a les condicions meteorològiques 
Inscripcions al 971178512 
 

• El taller del pintor a la butxaca d’uns pantalons. Noves tecnologies i 
paisatge 
Conferència-taller a càrrec d’Antoni Galmés, artista i historiador de l’art 

Dimarts 4 de novembre, a les 19 h 
Preu: 4 €.  

 
 

CONFERÈNCIA  

Sorolla a les Illes Balears: l’ última mirada al Mediterrani 
 

A càrrec de Nina Ferrer Juan, historiadora de l’art 
Dijous 13 de novembre, a les 19 h 
Preu: 4 €.  
 

VISITA CIENTÍFICA a l’exposició 

Divendres 21 de novembre, a les 18 h 
Preu: 3 €  
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VISITA POÈTICA I PARTICIPATIVA A L’EXPOSICIÓ 

Paraules a la riba (del mar de Sorolla) 
 

Divendres 28 de novembre, a les 18 h 
I dissabte 29 de novembre, a les 17 h 
 
Lali Álvarez, poeta i Diana Pla Solina, perfomer 

Preu: 3 €.  
 

CONFERÈNCIA + CONCERT 

Colors de llum marina 
Paisatges musicals en l’època de Sorolla 

 
Dimarts 16 de desembre, a les 19 h 
 
Teresa-M. Sala, historiadora de l’art, Júlia Farrés-Llongueras, 
soprano i Antonia Valente, piano 

Preu: 6 €.  
 
 

CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 

 
El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions d’una 
manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores en una visita tranquil·la que 
permet aprofundir en allò que més interessa a cada grup. Un cop acabada la visita, es 
comparteixen impressions en una tertúlia informal acompanyada d’un cafè. 
  
Activitat dirigida a persones més grans de  55  anys. Places limitades. Inscripció 
prèvia al tel. 934 768 630. Preu per persona: 4 € (50 % de descompte per a clients 
”la Caixa”). 
Dimecres 29 d’octubre de 2014, a les 17 h  
I dimecres 21 de gener de 2015 a les 11 h 
 
 

CICLE DE CONFERÈNCIES 

Vora el mar. Visons i costums als temps de Sorolla 
Coordinació del cicle: Teresa-M. Sala, historiadora de l’art i professora dela Universitat 

de Barcelona 
Preu: 4 €./ sessió 
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8 de gener de 2015, a les 19 h 
Des de les arts: “Platja del mar dels cels”, un joc de sentits creatiu 
A càrrec de Teresa-M. Sala, historiadora de l’art i professora de la Universitat 
de Barcelona.  
 
15 de gener de 2015, a les 19 h 
Des del món dels infants: El mar de joguina: Sorolla i el secret de l’infant 
del veler 
A càrrec de Pere Capellà Simó, artista i especialista en història de la joguina 
(UIB) 
 
22 de gener de 2015, a les 19 h 
Des dels nous costums: Els banys de mar, entre el plaer i la salut 
A càrrec de Mercè Tatjer, geògrafa i historiadora (UB)  
 
29 de gener de 2015, a les 19 h 
Des de la mirada del fotògraf: El mar en blanc i negre 
A càrrec de Maria Josep Mulet, historiadora de l’art i especialista en història de 
la fotografia (UIB) 

 
 
 

ACTIVITATS FAMILIARS 
 
Visita en família l’exposició (+5) 
Divendres 31 d’octubre i 22 de desembre a les 18 h 
Dissabte 24 de gener de 2015, a les 11.30 h 
Preu: 2 €  
 
Espai educatiu (+5) 
Un espai dedicat a les famílies per construir un mar que sempre canvia 
Activitat autònoma 
 
Això no és una visita. Paraules a la vora (del mar de Sorolla) 

Aproximació poètica i participativa a l’exposició, amb Lali Álvarez, poeta, i Ada Vilaró, 
performer. 

Dissabte 29 de novembre, a les 11.30 h 
 Preu per persona: 2 €. 
 
 
 

 
VISITA DINAMITZADA per a grups escolars 
Del 14 d’octubre de 2014 al 6 de febrer de 2015 
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Nivells: des de 3r de primària fins a ESO 
De dilluns a divendres, a les 9.30 h i a les 11 h 
Durada 1 hora i mitja 
Preu per grup: 25 € (màxim, 30 persones) 
 
VISITA COMENTADA per a grups escolars 
Del 14 d’octubre de 2014 al 6 de febrer de 2015 
Nivells: CFGM, batxillerat i educació per a adults 
De dilluns a divendres, a les 12.30 h i tardes, a convenir 
Durada 1 hora  
Preu per grup: 20 € (màxim, 25 persones) 
 
NOVETAT! 
VISITA CIENTÍFICA per a grups escolars 
Del 27 d’octubre AL 28 de novembre de 2014  
Nivells: 2n cicle d’ESO, CFGM i batxillerat 
De dilluns a divendres, a les 9.30 h i a les 11 h 
Durada 1 hora i mitja 
Preu per grup: 25 € (màxim, 30 persones) 
 
Per totes les activitats d’eduCaixa: informació i inscripcions, al telèfon 971 17 85 27 
 
 

VISITES A L’EXPOSICIÓ 

 
 
VISITES COMENTADES 
 
Per a públic general 
Preu per persona: 3 €  
Dimarts, en castellà, i dissabte, en català, a les 18 h 
 
Per altres col·lectius interessats  
Horari a convenir. 
Preu per grup: 60 € (màxim, 25 persones) 
 
Per totes les activitats: informació i inscripcions, al telèfon 971 17 85 27 
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Del 9 d’octubre de 2014 al 8 de febrer de 2015 
 
 
CaixaForum Palma 
Plaza de Weyler, 3 
07001 Palma 
Tel.: 971 178 500 
Fax: 971 722 120 
caixaforumpal@fundaciolacaixa.es 
 
Servei d’Informació  
de l’Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
Horari: 
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 
 
 

Preus: 
Entrada gratuïta per a clients 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 
16 anys 
 
Venda de entrades: 
CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 
 
 

 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 178 503/ 618 00 49 49/ bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


