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La dinastia Ming i exposicions sobre 
Ramon Casas, Anglada-Camarasa i 

Gabriel Casas protagonitzen la temporada 
2016-2017 a CaixaForum Palma 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu centre 

cultural a Palma per a la temporada 2016-2017, marcada per una oferta 

de gran qualitat i varietat que inclou sis nous projectes expositius. 

 

• Durant la temporada anterior, les 46 exposicions programades als 

set centres CaixaForum van rebre més de 2,1 milions de visitants. 

CaixaForum Palma va acollir 1.641 activitats entre setembre del 2015 

i agost del 2016, que van rebre el suport de més de 307.000 visitants. 
 

• CaixaForum Palma obrirà la temporada amb un projecte extraordinari: 

Ming. L’imperi daurat, una mostra de més de cent peces provinents 

del Museu de Nanquín que donen a conèixer la dinastia que va 

governar la Xina durant gairebé tres segles. 
 

• Un altra exposició imprescindible prendrà el relleu: Gabriel Casas. 

Fotografia, informació i modernitat, 1929-1939, la primera gran 

mostra monogràfica dedicada a un dels fotògrafs més importants 

del període d’entreguerres.  

 

• El centre se sumarà a la celebració de l’Any Casas amb la 

retrospectiva Ramon Casas. La modernitat anhelada, que reunirà prop 

de dues-centes peces del pintor català i d’alguns dels seus 

contemporanis, com Toulouse-Lautrec, Manet o Degas, entre d’altres. 

 

• Com ja és habitual, coincidint amb la Nit de l’Art 2016 l’entitat 

renovarà l’espai permanent dedicat a Anglada-Camarasa, explorant 

aquest cop la festa popular com a font d’inspiració en la seva obra.  
 

• La temporada també es detindrà en projectes de tipus social, entre 

els quals destaca My world, dut a terme juntament amb 

l’Organització de les Nacions Unides, i Una expo més, que dóna veu 

a col·lectius vulnerables perquè desenvolupin projectes artístics. 
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Palma, 8 de setembre de 2016. El director territorial de CaixaBank a les 
Balears, Xicu Costa; el director de l’Àrea Comercial i Educativa de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Xavier Bertolín; i la directora de CaixaForum Palma, 
Margarita Pérez-Villegas, han presentat aquest matí la programació del centre 
cultural de l’entitat per a la temporada vinent. 
 
Un any més, la programació es regeix per un principi clar: la unió entre cultura i 
ciutadania. El model únic a l’Estat que representa CaixaForum es concreta en 
la conceptualització d’exposicions específicament pensades perquè es puguin 
exhibir a tots els centres culturals de l’entitat. L’experiència CaixaForum va 
molt més enllà de les exposicions, amb una oferta d’activitats àmplia i global 
que inclou música, conferències i debats, jornades socials, tallers educatius i 
familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans. 
 
CaixaForum disposa de set centres culturals situats a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona, Palma, Madrid i Saragossa, als quals se sumarà Sevilla a 
partir del mes de febrer del 2017.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” hi va programar durant la temporada 2015-2016 un 
total de 46 exposicions a l’entorn de 30 temàtiques diferents. La suma dels 
visitants de la xarxa de centres entre els mesos de setembre del 2015 i agost 
del 2016 va arribar a 2.119.287. CaixaForum Palma va acollir més de 1.641 

activitats, que van rebre el suport de 307.877 persones. 
 

De cara a la nova temporada, l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat per als 
seus centres CaixaForum un programa global i innovador, fruit de l’experiència, 
el rigor i les aliances establertes durant dècades amb les principals institucions 
culturals de l’àmbit internacional. 
 
Aquestes són, més detallades, les propostes concretes de CaixaForum Palma. 
 

Anglada-Camarasa i la Nit de l’Art 2016 

 

La temporada expositiva 2016-2017 a CaixaForum Palma començarà, com ja 
és habitual, coincidint amb la celebració de la Nit de l’Art 2016. CaixaForum 
Palma estrenarà aleshores el nou muntatge per a l’espai dedicat de manera 
permanent a mostrar la Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa. Aquesta 
vegada, la mostra Anglada-Camarasa i les festes populars gira a l’entorn de 
la influència d’aquestes festes en l’obra del pintor. S’hi mostrarà part de la 
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col·lecció d’objectes i indumentària que feia servir l’artista com a inspiració per 
a les seves obres i que no s’exhibeixen habitualment. Excepcionalment també 
s’hi podran veure dues obres extraordinàries d’Anglada-Camarasa pertanyents 
a la col·lecció de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, La 

núvia de Benimàmet i Démarche gitane. 
 
L’exposició s’inaugurarà el dia 17 de setembre en un acte que es tancarà amb 
l’actuació del pianista Biel Durán, que interpretarà obres de Chopin, Falla i 
Txaikovski, entre d’altres.  
 
La programació de la Nit de l’Art inclou la inauguració de dues mostres més: 
 

» I MEDCLIC Oceans Photo Contest. Entre el 17 de setembre i el 2 
d’octubre, es podrà veure el resultat d’aquest certamen fotogràfic. Per 
celebrar el Dia dels Oceans, l’Obra Social ”la Caixa” i el SOCIB —en el 
marc del projecte MEDCLIC: el Mediterrani a un clic— han posat en 
marxa un concurs amb els oceans i el mar com a temàtica central. Es 
mostraran les vint millors imatges sobre els oceans, els seus paisatges, la 
seva gent i la biodiversitat amb què els participants ens ofereixen la seva 
mirada particular sobre la bellesa i la diversitat dels nostres mars i oceans. 
 

» Dones i ciència. Aquesta exposició, organitzada per l’IFISC i l’Obra 
Social ”la Caixa” i que es podrà visitar del 17 al 25 de setembre, recull 
una presentació, a través de tretze dones científiques, de com es pot 
millorar la societat.  

 
Del llegat mil·lenari xinès a dues figures cabdals de l’art català 

 
Després de passar per Amsterdam, 
Edimburg i CaixaForum Barcelona, on 
s’està exhibint actualment, arribarà a 
CaixaForum Palma Ming: l’imperi 

daurat, una mostra que a partir de 126 
excepcionals peces explica el progrés 
econòmic, social i cultural que va 
experimentar el país sota el regnat dels 
emperadors Ming, que van governar la 
Xina durant 276 anys, període en el 
qual la població es va triplicar. 
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L’exposició recull ceràmiques, peces tèxtils, orfebreria, pintures i obres sobre 
paper procedents de les col·leccions del Museu de Nanquín, moltes de les 
quals surten de la Xina per primer cop per a aquesta itineració internacional. Es 
tracta del primer gran museu nacional de la Xina, amb més de 400.000 peces 
que daten des del Paleolític fins a l’època contemporània. Entre aquestes, 
conserva una de les millors col·leccions d’obres d’una de les dinasties més 
importants i que més han influït en l’admiració de la resta del món per la Xina. 
 
De les grans cultures del passat viatjarem de tornada a Catalunya i al segle XX 
per recuperar el llegat d’un dels fotògrafs més cabdals de l’època 
d’entreguerres a partir de l’exposició Gabriel Casas. Fotografia, informació i 

modernitat, 1929-1939. Organitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Obra Social ”la Caixa”, aquesta mostra se 
centra en les fotografies que va fer Gabriel Casas (1892-1973) durant deu anys 
clau, els que van del 1929 al 1939, quan la seva obra adquireix una gran 
maduresa i connecta amb l’avantguarda europea.  
 
A través de 120 fotografies, aquesta exposició ofereix una visió àmplia i 
contextualitzada de l’obra de Gabriel Casas, i recupera així la figura d’un dels 
fotògrafs espanyols més importants del període d’entreguerres. Les seves 
fotografies van tenir una gran repercussió i van il·lustrar revistes i llibres, i 
també es van utilitzar per a la creació de cartells propagandístics. Va renovar la 
forma de fer informació visual amb la utilització dels fotomuntatges, els punts 
de vista inusuals, la fragmentació, la magnificació, la repetició d’elements i 
l’abstracció.  
 

Una altra figura indispensable de l’art català arribarà a 
CaixaForum Palma gràcies a l’exposició Ramon Casas. La 

modernitat anhelada, una mostra que permetrà gaudir de 
prop de dues-centes peces de l’artista, però també de molts 
dels seus contemporanis. En commemoració del 150è 
aniversari del seu naixement, l’Obra Social ”la Caixa” i els 
Museus de Sitges exposaran algunes de les seves obres 
pictòriques més emblemàtiques i reconegudes, així com 
d’alguns dels artistes que el van inspirar, com Picasso, 
Toulouse-Lautrec, Sargent, Rusiñol o Sorolla, entre d’altres. 

 
La mostra vol donar a conèixer també la vessant polifacètica de Ramon Casas, 
que, a banda de la seva obra pictòrica, va deixar un important llegat dins els 
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àmbits de la publicitat i l’obra sobre paper. Les fotografies d’època, els dibuixos 
i cartells presents a l’exposició ajudaran a entendre el caràcter versàtil del seu 
treball, però, sobretot, ens endinsaran en la seva singular forma d’entendre i 
reinterpretar el fenomen de la modernitat. 
 
La programació de CaixaForum Palma inclourà també temes socials i 
d’actualitat que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de reflexionar 
sobre les necessitats de la ciutadania i donar-hi resposta. El centre acollirà My 

world. Reptes per a un món millor, mostra organitzada conjuntament amb 
l’Organització de les Nacions Unides, que donarà a conèixer els nous Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. Gràcies a una museografia experiencial, els 
visitants coneixeran de manera participativa els testimonis de 25 persones 
anònimes de diferents països que dialoguen amb personatges coneguts, per 
presentar conjuntament aquests objectius. 
 
Posteriorment, Una expo més evidenciarà que el procés creatiu pot ser una 
eina molt efectiva en l’apoderament de col·lectius vulnerables. I ho aconseguirà 
donant-los veu en primera persona, igualtat de condicions i oportunitats, i 
visibilitat a través de la creació de peces artístiques. 
 
Com és habitual, aquest programa d’exposicions es completarà amb una sèrie 
d’activitats que l’Obra Social ”la Caixa” duu a terme als centres CaixaForum i 
que ja s’han convertit en un referent en el panorama intel·lectual del nostre 
país.  
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 Anglada-Camarasa i les 

festes populars.  
Col·lecció ”la Caixa” Anglada-

Camarasa  
 

A partir del 17 de setembre de 2016 

 
 

 

Hermen Anglada-Camarasa, Gropa i dues valencianes, c. 1904.  
© Col·lecció "la Caixa" Anglada-Camarasa 

 

 

Coincidint amb la Nit de l’Art 2016, l’Obra Social ”la Caixa” renova l’espai 

permanent dedicat a Anglada-Camarasa i explora l’interès del pintor pel folklore 

popular 

 

Anglada-Camarasa viatja, l’estiu del 1904, des de París fins a València, i les 
vestimentes que veu a les festes populars el sedueixen fins al punt que esdevindran 

una important font d’inspiració. Compra indumentàries i arnesos locals i comença a 
treballar sobre el tema, interessat per damunt de tot en l’esclat de colors que li 
ofereixen, i no tant en l’anecdotisme folklòric tan apreciat a l’època.  

 
La Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa presenta cada any a l’espai permanent de 
CaixaForum Palma una nova lectura sobre aquest artista. Aquesta vegada la mostra 

gira a l’entorn de la influència de les festes populars en l’obra del pintor, i aprofita 
l’ocasió per mostrar alguns dels objectes i la indumentària que feia servir l’artista com 
a inspiració per a les seves obres. Excepcionalment, l’exposició presentarà quinze 

obres de la col·lecció de Beatriz Anglada-Huellin, filla de l’artista, i també dues obres 
extraordinàries pertanyents a la col·lecció del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid, La núvia de Benimàmet, del 1906, i Démarche gitane, del 1902. 

 
La Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa, declarada com a bé d’interès cultural, 
s’exposa de manera permanent a CaixaForum Palma des del 1993. L’entitat duu a 

terme una important activitat a l’entorn de la col·lecció i la figura d’Anglada-Camarasa 
a través d’exposicions que renova de forma anual.  
 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Sílvia Pizarro  
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Ming:  
l’imperi daurat  
 

Del 3 de novembre de 2016 al 19 de febrer 

de 2017 
 
 

Un total de 126 peces excepcionals donen 

a conèixer el paper d’aquesta emblemàtica 

dinastia, que va governar la Xina durant 

gairebé tres segles.  
 

Wuyi [Nanquín] al capvespre. Brodat de la família Gu. Segles XVI-XVII.  
© Nanjing Museum 

 
La dinastia Ming va dominar la Xina durant prop de tres segles. Entre 1368 i 1644, 
setze emperadors Ming van governar sobre una població que va passar de 65 milions 

a gairebé 175, i que va viure el desenvolupament d’un complex sistema imperial, 
l’ampliació de les estructures socials i l’impuls de l’economia i la cultura del consum. 
Aquest mandat tan prolongat i estable va proporcionar una base sòlida per a la 

creativitat i el progrés social, la qual cosa va conduir a les excepcionals 
transformacions artístiques, socials i econòmiques que s’analitzen en aquesta gran 
exposició. 

 
Amb Ming: l’imperi daurat, l’Obra Social ”la Caixa” vol donar a conèixer l’art i la cultura 
d’aquesta dinastia més enllà de l’emblemàtica porcellana blanca i blava. Els visitants hi 

descobriran els grans avenços artístics, socials i econòmics que permeten definir el 
període de govern de la dinastia Ming com l’imperi daurat de la historia xinesa. La 
mostra inclourà 126 objectes de les impressionants col·leccions del Museu de 

Nanquín, com ara singulars ceràmiques Ming, pintures d’algunes dels artistes més 
prestigiosos de l’època, joies exquisides, peces tèxtils i obres d’esmalt, dauradura i 
porcellana que no s’havien vist mai a Espanya fins que van arribar a CaixaForum 

Barcelona la temporada passada. En paraules del director adjunt del Museu de 
Nanquín i comissari de l’exposició, Lumin Huang, «són tresors nacionals realment 
excepcionals, i molts no han sortit de la Xina abans d’aquesta itineració internacional». 

 

Comissariat: Lumin Huang, director adjunt del Museu de Nanquín  
Organització: Exposició produïda per l’Obra Social ”la Caixa” i organitzada per Nomad 

Exhibition, en associació amb el Museu de Nanquín 
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Gabriel Casas. 
Fotografia, informació i modernitat, 

1929-1939 
 

Del 17 de març a l’11 de juny de 2017 
 
 
 
 
 

Arriba a CaixaForum Palma la primera gran mostra 

monogràfica dedicada a un dels fotògrafs del país 

més importants del període d’entreguerres 
 

Gabriel Casas, Dia del llibre, 1932.  
© Arxiu Nacional de Catalunya 

  
Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, l’exposició se centra en les fotografies que va fer Gabriel 

Casas (1892-1973) durant deu anys clau, del 1929 al 1939, quan la seva obra 
adquireix una gran maduresa i connecta amb l’avantguarda europea. A través de cent 
fotografies, l’exposició ofereix una visió àmplia i contextualitzada de la seva obra.  

  
Gabriel Casas va ser un dels primers fotògrafs del país que van adoptar el llenguatge 
de la Nova Visió per crear noves narratives visuals. Les seves fotografies van tenir una 

gran repercussió i van il·lustrar revistes i llibres i també van ser utilitzades per a la 
creació de cartells propagandístics. Va renovar la forma de fer informació visual amb la 
utilització dels fotomuntatges, els punts de vista inusuals, la fragmentació, la 

magnificació, la repetició d’elements i l’abstracció. Les seves innovadores imatges es 
van publicar a les revistes més importants de l’època, com ara Barcelona Gráfica, 
Imatges, D’Ací i d’Allà, entre d’altres. Casas va realitzar una enorme producció, de la 

qual es van poder salvar 20.000 imatges; la resta van ser decomissades el 1939 o es 
van perdre durant els múltiples trasllats  que va patir el seu estudi. A més de les 
imatges que s’exposen, també es presenten diferents materials documentals, com ara 

revistes, portades de llibres, cartells o fullets, que van ser els espais que el fotògraf va 
fer servir habitualment com a plataforma de difusió dels seus treballs.  
  

Comissariat: Juan Naranjo  

Organització: Obra Social ”la Caixa”, Museu Nacional d’Art de Catalunya i Arxiu 

Nacional de Catalunya 
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Ramon Casas.  
La modernitat anhelada 
 

Del 6 de juliol al 22 d’octubre de 2017 

 

 

 

 
 
 

 
Ramon Casas i Carbó / Santiago Rusiñol i Prats, Retratant-se, 1890.  
Museu del Cau Ferrat, Sitges 

 

 

CaixaForum Palma se suma a l’Any Casas amb aquesta exposició que ofereix 

una retrospectiva de l’artista català i dels seus contemporanis  

   
L’Obra Social ”la Caixa”, els Museus de Sitges i el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
presenten Ramon Casas. La modernitat anhelada, una mostra que celebra el 150è 

aniversari del naixement d’una de les figures més rellevants i representatives de l’art 
català. L’exposició inclou prop de dues-centes obres, entre les quals hi ha les més 
emblemàtiques de l’artista i una selecció de la d’altres pintors contemporanis que 

permetrà contextualitzar la seva obra en l’època, des d’artistes que el van inspirar, com 
Picasso, Toulouse-Lautrec, Sargent, Rusiñol o Sorolla, fins a d’altres que van beure de 
la seva obra, com Torres-Garcia o Romero de Torres. 

 
La mostra abordarà també les facetes menys conegudes de Ramon Casas, com ara la 
seva producció publicitària o la seva obra sobre paper. Les fotografies d’època, els 

dibuixos i els cartells presents a l’exposició ajudaran a entendre el caràcter versàtil del 
seu treball, però, sobretot, ens endinsaran en la seva singular forma d’entendre i 
reinterpretar el fenomen de la modernitat. 

 

Comissariat: Ignasi Domènech, cap de Col·leccions dels Museus de Sitges, i 

Francesc Quílez, coordinador de Col·leccions i conservador en cap del Gabinet de 
Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Organització: Exposició organitzada en col·laboració amb els Museus de Sitges i el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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My world 
Reptes per a un món millor  
 

Del 24 de gener al 23 d’abril de 2017  

 
 
 
 
 

 

L’exposició reflecteix els principals reptes a què s’enfronta la humanitat en els 

pròxims anys per contribuir a millorar la vida de les persones i protegir el planeta  

 
  
El 27 de setembre de 2015, les Nacions Unides van anunciar els nous Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) formulats després d’un procés de participació 
ciutadana a nivell global. L’objectiu principal dels ODS és millorar la vida de les 
persones i contribuir a protegir el planeta per a les generacions futures. 

 
L’exposició My World. Reptes per a un món millor, organitzada amb la col·laboració de 
la Campanya de les Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, vol donar a conèixer els nous ODS, però sobretot motivar i involucrar-hi els 
visitants, a través d’una museografia participativa i experiencial. Així, els visitants 
entraran en un espai on, a través d’una instal·lació audiovisual, coneixeran testimonis 

de 25 països que plantegen necessitats a les quals s’han d’enfrontar en el seu dia a 
dia, establint un diàleg amb personatges famosos que han presentat els nous ODS. 
Els mateixos visitants hi podran participar plantejant en el «podi de les Nacions 

Unides» els temes que creguin que són fonamentals per millorar les condicions de vida 
de totes les persones. 
 

L’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu Programa de Cooperació Internacional, 
treballa des del 1997 amb el compromís d’ajudar a eradicar la pobresa a les 
poblacions més vulnerables de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. El programa es 

desenvolupa sobre el terreny i a través d’exposicions com aquesta, amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania. 
 

Organització: Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de la Campanya de les 

Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Una expo més.  
Visions desconegudes a través de 

l’art  
 

Del 17 de maig al 27 d’agost de 2017 

 
 
 
 

 

Per saber qui són els autors de les obres d’aquesta exposició, els visitants 

hauran d’arribar al final del recorregut. Perquè si descobrissin les seves 

identitats només començar, segurament llegirien les obres d’una altra manera 

 
La mostra evidencia que el procés creatiu pot ser una eina molt efectiva en l’apoderament 
de col·lectius vulnerables. I ho aconsegueix donant-los veu en primera persona, igualtat de 

condicions i oportunitats, i visibilitat a través de la creació de peces artístiques. 
Comissariada per Frederic Montornés, l’exposició és un aparador, un espai on els 
resultats d’aquests processos creatius es confronten amb la mirada dels espectadors i 

activen el diàleg necessari perquè les diferències entre tots siguin cada cop més petites. 
 
Les vuit iniciatives que formen la mostra han estat liderades per artistes o grups de 

creadors que han posat les seves eines de treball al servei de col·lectius que viuen 
diferents situacions de vulnerabilitat, a fi que poguessin donar forma als seus propis 
missatges fent servir la fotografia, el disseny o les arts visuals, entre altres disciplines. 

 
Aquestes obres són el resultat d’alguns dels projectes presentats a la convocatòria 
d’ajudes Art per a la Millora Social que l’Obra Social ”la Caixa” organitza anualment 

des del 2008. La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport a activitats culturals de 
qualsevol disciplina artística liderades per un artista, en les quals participin de manera 
activa, i intervenint principalment en un procés creatiu, col·lectius socialment fràgils, 

per tal de millorar aspectes com el desenvolupament personal, la cohesió i la inclusió 
social, i la regeneració social de caràcter comunitari.  
 

Comissariat: Frederic Montornés 

Organització: Obra Social ”la Caixa” 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Tonia Darder: 971 774 419 / 606 320 976 / madarder@caixabank.com 

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


