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Nota de premsa 
 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona una 
selecció d’obres dels anys vuitanta d’artistes que van reivindicar el 
paper figuratiu, expressiu i simbòlic de la pintura  
 
 

Figuracions. Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
 
Una generació de pintors joves van protagonitzar els primers anys de la 
dècada dels vuitanta una revitalització de la pintura com a mitjà expressiu. 
Artistes com Julian Schnabel, Georg Baselitz, A. R. Penck, Anselm Kiefer i 
Miquel Barceló van reivindicar el poder de la imatge figurativa i van 
recuperar el discurs pictòric com a vehicle de comunicació entre l’artista i el 
públic. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, que va néixer 
de forma simultània a l’emergència d’aquesta pintura expressionista, va 
registrar-ne l’impacte adquirint un conjunt representatiu d’obres dels 
artistes més reconeguts del moment a l’escena internacional. Ara, l’Obra 
Social ”la Caixa” presenta una selecció representativa d’aquest període 
artístic, amb una dotzena de pintures que connecten aquell moment amb el 
llegat expressionista del segle XX i que donaven respostes a l’abstracció i 
l’art conceptual dominant. Figuracions. Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”, que es podrà veure a CaixaForum Barcelona fins al 27 
de setembre, aplega obres que van del 1981 al 1987 en què la figuració és 
tant un element formal com una forma de construir una narrativa simbòlica. 
Els autors escollits són Miquel Barceló, Georg Baselitz, José Manuel Broto, 
Miguel Ángel Campano, Enzo Cucchi, Ferran García Sevilla, Xavier Grau, 
Anselm Kiefer, Juan Navarro Baldeweg, A. R. Penck, Julian Schnabel i José 
María Sicilia. 
 
 

La mostra Figuracions. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
es podrà veure a CaixaForum Barcelona (av. del Marquès de Comillas, 6-8) 
del 19 de juny al 27 de setembre de 2009. 

 



Barcelona, 18 de juny de 2009. La directora de la Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, ha presentat avui a CaixaForum Barcelona 
l’exposició Figuracions. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, una 
revisió sobre la renovació de la pintura com a mitjà expressiu que va tenir lloc a la 
dècada dels vuitanta a partir d’una dotzena d’obres dels fons d’art contemporani 
de l’entitat. 
 
L’exposició remet a la dècada de creació de la Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”. Al començament dels vuitanta, l’entitat havia organitzat 
exposicions com Altres figuracions (1981), 26 pintors, 13 crítics: panorama de la 

pintura jove espanyola (1982), Itàlia: la transavantguarda (1983), Pintura 

americana: els vuitanta (1982) i Origen i visió. Nova pintura alemanya (1984). 
Aquestes mostres emblemàtiques van reflectir la nova sensibilitat pictòrica 
d’aquells anys, el protagonisme que va assumir la pràctica de la pintura i l’eufòria 
que va despertar en la societat i en l’escena artística. 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” va arrencar l’any 1985 i en 
aquell primer moment de configuració dels seus fons va tenir en compte 
especialment el treball d’artistes emergents en expressions artístiques diverses, 
tant de l’escena nacional com internacional. Així, la Col·lecció va registrar 
l’impacte que va tenir aleshores la pintura neoexpressionista amb l’adquisició de 
nombroses peces, algunes de les quals s’han seleccionat per formar part 
d’aquesta mostra.  
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada actualment per 
més de 750 obres i en els seus fons figuren treballs dels artistes més importants 
dels últims trenta anys, de procedències i generacions diverses, i que 
constitueixen en conjunt un reflex del nostre món. Des de les primeres 
incorporacions d’obres del minimalisme, l’arte povera i l’escultura dels anys 
vuitanta, la Col·lecció ha aplegat una magnífica representació d’artistes 
fonamentals dels últims anys i ha apostat per creadors al començament de les 
seves carreres. Aquesta tasca ha exigit un seguiment rigorós de l’evolució estètica 
contemporània, necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit obert i 
innovador. 
 
L’exposició Figuracions s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de 
mostrar el seu fons d’art contemporani de forma continuada a CaixaForum 
Barcelona en successives exhibicions agrupades al voltant de diferents 
temàtiques, tècniques o discursos artístics. Després de la reflexió sobre la realitat 
en què vivim i els conflictes que ens envolten a l’exposició Zones de risc, l’entitat 
prepara una nova mostra en què el pintor andalús Luis Gordillo seleccionarà i 
interpretarà obres de la Col·lecció a CaixaForum Barcelona, dins un cicle 



d’exposicions, La mirada de l’artista, en el qual ja han participat Juan Uslé i 
Soledad Sevilla. 
 
Paral·lelament, i amb la voluntat de donar a conèixer de forma internacional la 
prestigiosa Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, els darrers anys 
s’han organitzat exposicions arreu del món, entre altres llocs a Beijing, Varsòvia, 
Bucarest, Lisboa i, recentment, Emden (Alemanya). 
 
Durant la dècada dels vuitanta van coexistir les expressions artístiques més 
diverses, entre les quals destaca la que van protagonitzar una nova generació de 
pintors que, com a resposta a l’abstracció i la conceptualització imperants, van 
apostar per la figuració, l’expressió i el simbolisme com a via de renovació de la 
pintura. 
 
La nova pintura figurativa va reciclar els gèneres clàssics de la pintura, va 
juxtaposar la figuració a l’abstracció, va fer servir de forma indiferenciada les 
referències conceptuals i formals, i va apostar per una pinzellada de tipus 
expressiu, espontani i, fins i tot, esquemàtic que refermava l’experiència sensual 
de l’art. Va ser un moviment heterogeni, que exaltava la subjectivitat individual i 
que tenia com a fonament una actitud vital, desideologitzada i hedonista. 
 
Les dotze pintures presents a Figuracions es caracteritzen, doncs, perquè 
s’identifiquen amb el llegat expressionista del segle XX, des de la pintura 
alemanya expressionista del començament del segle fins a l’informalisme, passant 
per l’expressionisme abstracte americà. 
 
Els artistes alemanys van pintar amb una mirada romàntica sobre la tradició de 
l’art alemany. Amb un estil primitivista, A. R. Penck va buscar un llenguatge 
universal centrat en l’esquematització de la figura humana. Georg Baselitz va 
plasmar la seva estratègia pictòrica inscrita en una pinzellada gestual molt densa i 
en la inversió de la imatge figurativa amb la intenció d’alliberar la pintura de les 
condicions de representació. També la identitat alemanya va constituir la font 
d’inspiració d’Anselm Kiefer, que va abordar els mites i les pàgines més negres de 
la història del seu país amb una paleta fosca, capes gruixudes de pintura i la 
incorporació de recursos escultòrics a la superfície pictòrica.  
 
A Itàlia, Enzo Cucchi va fer una pintura saturada de color i va recórrer a l’al·legoria 
per introduir el contingut simbòlic en la seva obra. L’artista nord-americà Julian 
Schnabel va fondre en un mateix gest l’abstracció i la figuració amb una actitud 
irònica. A l’escena espanyola, l’efervescència pictòrica es va traduir en un flux 
imparable d’imatges que brotaven en claus diferents. El to neoexpressionista 
europeu va ser assumit per Miquel Barceló, que al començament va recórrer al 
repertori formal de les avantguardes per construir una pintura bigarrada i colorista. 



A la pintura de José María Sicilia, el fons i la figura conviuen en un mateix pla i es 
baten en un espai de límits i tensions configurat amb pinzellades vibrants d’un viu 
cromatisme. Des d’òptiques diverses, Juan Navarro Baldeweg, Ferran García 
Sevilla i Miguel Ángel Campano van abordar la figuració per estructurar 
formalment la superfície del quadre. Finalment, més inclinats per renovar 
l’abstracció a partir de l’expressivitat de la figuració, Xavier Grau fonia figures 
damunt fons embullats, mentre que José Manuel Broto esbossava uns elements 
figuratius mínims sobre fons monocroms. 
 
 
Figuracions. Obres exposades 

 
 
MIQUEL BARCELÓ (Felanitx, Mallorca, 1957)  
Mapa de carn, 1982 
Pigments i làtex sobre tela, 195 × 345 cm 
 

 

 
Mapa de carn (1982) pertany a l’etapa inicial de la pintura de Miquel Barceló, en 
què s’observen referències a la història de l’art pictòric, com ara les figures 
d’ascendència picassiana, i es posa de manifest la relació de proximitat amb un 
dels moviments artístics de marcada presència internacional en aquella època: la 
transavantguarda italiana. El quadre representa un gran retaule de figures 
híbrides, entre humanes i animals, que s’obren per mostrar-nos la seva anatomia 
interna; un bigarrat mapa de carn que ja apunta l’interès de l’artista pel tema de la 
metamorfosi, que va desenvolupar a les natures mortes d’anys posteriors. 
 

 
 
JOSÉ MANUEL BROTO (Saragossa, 1949)  
Celebració al llac I, 1984 
Oli sobre tela, 250 × 200 cm  
 
 

 
La trajectòria pictòrica de Broto parteix dels anys setanta amb un plantejament 
que consisteix a ressaltar el valor de la pintura per si mateixa i la pràctica pictòrica 
com a exercici autònom. A la primeria dels vuitanta, la seva pintura austera i 
monocroma va esdevenir més emotiva, va connectar amb l’abstracció informal i 
va valorar les possibilitats expressives del color. El 1984 Broto es va traslladar a 
París, on va fer un cicle complet d’obres relacionat amb les aigües turbulentes 
dels llacs, els rius, les fonts i els salts d’aigua, del qual forma part Celebració al 



llac I. És un moment en què a la seva obra hi ha referències a la pintura d’Antoni 
Tàpies, Robert Motherwell i Cy Twombly. 
 
 
 
 
GEORG BASELITZ (Deutschbaselitz, Alemanya, 1938)  
Mare negra amb nen negre, 1985 
Oli sobre tela, 202 × 294 cm 
 
 

 

 
Georg Baselitz va iniciar el 1969 el mètode pictòric pel qual és més conegut, «la 
inversió de la imatge», un estil compositiu que infringia els principis convencionals 
de l’estructura de l’obra pictòrica per alliberar-la de les condicions de la 
representació. El 1985 va fer una sèrie de pintures basades en el tema «mare 
amb nen» que es caracteritzaven per estructurar-se a partir de denses masses de 
color i figures estàtiques de tipus arcaic. En aquesta pintura, l’artista va 
representar personatges de pell negra, amb la qual cosa fa al·lusió a l’art africà 
del qual és col·leccionista des del 1976. 
 

 
ANSELM KIEFER (Donaueschingen, Alemanya, 1945)  
Dionís Aeropagita – L’ordre dels àngels, 1984-1986 
Plom, zinc, cartró, fil d’acer, acrílic, emulsió, oli i laca 
sobre tela, 331 × 554 cm 
 

 
A partir del 1984, Anselm Kiefer es va centrar en el paisatge de tons foscos, amb 
un horitzó alt que enfronta l’espectador amb una terra cremada, devastada i 
assolada pel patiment humà. En aquest díptic, l’artista representa una al·legoria 
de la salvació espiritual. Pertanyent a la sèrie de pintures d’àngels, és una obra 
rica en efectes pictòrics i densa en significats, amb una iconografia que sorgeix 
d’una amalgama d’elements gnòstics, cabalístics i místics. Tal com indica el títol, 
escrit a l’angle superior esquerre, Kiefer parteix del text de Pseudo-Dionís 
Areopagita, aparegut al segle V, que estableix una jerarquia celestial de nou ordes 
d’àngels. Representa aquests ordes amb roques de plom que cauen sobre la 
Terra. Una hèlix d’avió, també de plom, domina l’obra, com a símbol del vol i de la 
transcendència. 
 



 
MIGUEL ÁNGEL CAMPANO (Madrid, 1948) 
La Grappa XXXVIII, 1986 
Oli sobre tela, 202 × 294 cm  
 

 
La pintura de Campano s’ha descrit com un diàleg permanent entre la tradició de 
la pintura i la modernitat. Cap al final del 1985, Miguel Ángel Campano va iniciar la 
sèrie «La Grappa», prenent com a punt de referència el quadre de Nicolas 
Poussin L’automne (també anomenat La grappe de Canaan ou de la Terre 

promise). En aquesta obra, Campano redueix els elements figuratius a l’evocació 
de l’objecte del desig: el gegantí carràs de raïm. La tasca pictòrica se centra en el 
fons i en la relació d’aquest amb els elements figuratius, que constitueixen el que 
és representatiu i el primer pla, però de manera elusiva. 
 

 
ENZO CUCCHI (Ancona, Itàlia, 1950)  
Sense títol (Rue Rimbaud), 1985 
Oli sobre tela amb planxa de ferro, 280 × 350 cm 
 

 
Enzo Cucchi és un dels representants més significatius de la transavantguarda 
italiana, un grup d’artistes reunits pel crític Achile Bonito Oliva que va activar la 
renovació de la pintura amb el retorn a la figuració. Aquesta obra pertany a la 
sèrie «Arthur Rimbaud a Harar» que l’artista va dur a terme l’any 1985, 
rememorant el viatge a Abissínia del poeta francès. Sense oblidar el mite literari 
de l’escriptor, els seus trajectes a través del desert van ser per a Cucchi un motiu 
cabdal per reflexionar pictòricament sobre temes tan suggeridors com la mort i el 
silenci. En aquesta pintura l’al·lusió al poeta és molt explícita, ja que Cucchi va 
enganxar a la tela una reconstrucció del rètol del carrer d’Arthur Rimbaud a Harar. 
 

 
FERRAN GARCÍA SEVILLA (Palma de Mallorca, 1949) 
Músiques llunyanes o doble veu, 1981 
Acrílic sobre tela, 195 × 240 cm 
 

 
García Sevilla és considerat un dels noms clau del retorn internacional a la pintura 
als anys vuitanta. Com en totes les pintures del començament de la seva 
trajectòria, l’artista va fer servir una paleta de colors molt reduïda i fons 
monocroms. Aquí, de manera esquemàtica, dibuixa sobre l’ocre una serp sota una 
mena de templet o monument funerari. En aquella època, l’artista estava molt 



interessat per les cultures mediterrànies antigues ―d’Etrúria a Egipte― i els seus 
rituals. L’ull de la serp és l’únic element lluminós, imatge sexual del poder de 
l’energia. Els quadres que García Sevilla va pintar en aquesta època també tenen 
una mica de jeroglífics i pintures rupestres. 
 

 
 
XAVIER GRAU (Barcelona, 1951) 
La primera paraula IV, 1987 
Tècnica mixta sobre tela, 195 × 160 cm 
 
 

 
Xavier Grau va formar part des del 1970, juntament amb José Manuel Broto, 
Javier Rubio i Gonzalo Tena, del grup Trama, que va obrir noves vies entre 
l’abstracció i la figuració. A partir de la segona meitat dels anys vuitanta, la pintura 
de Xavier Grau passa d’un ús gairebé exclusiu del color a insinuar certs elements 
figuratius que l’autor emfasitza, de vegades, amb el títol dels quadres. A La 

primera paraula IV, el traç no se supedita al color, sinó que tots dos actuen com a 
veritables elements estructurals d’un joc ric en superposicions. 
 

 
JUAN NAVARRO BALDEWEG (Santander, 1939) 
Cap, negre i plata, 1983 
Làtex sobre tela, 200 × 200 cm 
  

 
Navarro Baldeweg ha combinat sàviament les facetes d’arquitecte i pintor en tota 
la seva obra. Als anys vuitanta va introduir en la seva pintura la figuració, amb un 
diàleg amb la tradició clàssica, la pintura de Matisse i Picasso, i la tradició de 
l’expressionisme abstracte americà. L’enigmàtic cap que ocupa tota la tela sorgeix 
de l’interès d’aquest artista per l’escultura arcaica dels curos i la interpretació que 
fa de la tradició expressionista del color i el gest. 
 

  
JULIAN SCHNABEL (Nova York, Estats Units, 1951) 
El Quixot es troba amb Corleone, 1983 
Tècnica mixta sobre tela, 275 × 305 cm 
  

 
En la seva pintura, Julian Schnabel ha estat especialment procliu a l’excés i a la 
grandiositat, tant pel que fa a les dimensions de les obres com a l’acabat, ja sigui 



per l’abundància d’allò que té lloc sobre la tela o justament al contrari, per la seva 
austeritat. La intensitat expressiva i emotiva del seu gest ha impregnat les teles 
amb contrastos accentuats entre elements desbaratats, com en aquesta visió de 
Don Corleone i el Quixot, amb la qual ha creat una atmosfera explosiva altament 
suggeridora. La seva pintura equival a un viatge inacabable durant el qual se 
superposen fragments d’històries i visions sense cap mena de jerarquia, però amb 
un savi efectisme teatral que n’accentua el poder al·lusiu i metafòric.  
 

 
A. R. PENCK (Dresden, Alemanya, 1939)  
Tríptic per a Basquiat, 1984 
Esmalt sintètic sobre tela, 250 × 950 cm 
 

 
A. R. Penck, pseudònim de Ralf Winkler, va irrompre a l’escena novaiorquesa 
amb un èxit impredictible el 1981, juntament amb altres artistes alemanys com ara 
Markus Lüpertz i Georg Baselitz. La seva presència va quedar compensada per 
l’aparició sobtada de creadors novaiorquesos procedents dels sectors no oficials, 
com el representant del grafit Jean-Michel Basquiat, a qui està dedicada aquesta 
pintura. Entre els personatges d’aquest tríptic es reconeixen figures de la mateixa 
pintura de Basquiat. 
 

 
 
JOSÉ MARÍA SICILIA (Madrid, 1954)  
Tulipa 00, 1985 
Oli sobre tela, 260 × 190 cm 
 
 

 
José María Sicilia va iniciar la seva trajectòria amb una obra neoexpressionista de 
gest vibrant i empastament cromàtic. Aquesta pintura és una de les primeres de la 
sèrie de tulipes i flors que va començar el 1985, amb la qual va iniciar la depuració 
de les formes amb un tractament abstracte. Encara s’hi observa el to 
expressionista propi de l’aplicació que fa Sicilia de l’empastament pictòric i de la 
intensitat emotiva del seu gest. El traç pictòric dens proporciona gruix a la imatge i 
un efecte d’un gran impacte pel que fa a la textura. La tija de la tulipa es perfila 
com l’element estructural de la composició, integrada per aquest fons lluminós 
pintat com una malla compacta i vibrant, gairebé barroca. 
 
 
 



 

Figuracions. Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Del 19 de juny al 27 de setembre de 2009 
  
CaixaForum Barcelona 
Avinguda del Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Entrada gratuïta 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 93 495 39 45 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Imatge de portada: ANSELM KIEFER (Donaueschingen, Alemanya, 1945), Dionís Aeropagita – L’ordre dels 
àngels, 1984-1986. Plom, zinc, cartró, fil d’acer, acrílic, emulsió, oli i laca sobre tela, 331 × 554 cm. Col·lecció 
d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
www.obrasocial.lacaixa.es 
 


