
  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

L’entitat reflexiona sobre la responsabilitat social de construir un patrimoni 
artístic en unes jornades a CaixaForum Barcelona 

 
L’Obra Social ”la Caixa” fa balanç de tres 

dècades de la Col·lecció d’Art Contemporani 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” fa balanç dels 30 anys de la Col·lecció 

”la Caixa” d’Art Contemporani, un dels fons privats més complets 

de tot Europa i un autèntic referent al nostre país. 
 

• Un total de 977 obres de 401 artistes conformen actualment la 

Col·lecció ”la Caixa”, amb obres essencials de Joseph Beuys, Juan 

Muñoz, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Jannis Kounellis, Luis 

Gordillo, Joan Hernández Pijuan, Donald Judd, Antoni Muntadas, 

Mike Kelley, Perejaume, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Paul 

McCarthy, Roni Horn, Steve McQueen, Juan Uslé, Mona Hatoum, 

Cristina Iglesias, Olafur Eliasson o Dora García, entre molts d’altres. 
 

• Després d’organitzar diverses exposicions d’art contemporani a 

principis de la dècada del 1980, l’entitat va decidir crear un fons 

propi que omplís el buit que hi havia en aquell moment a Espanya, 

on l’art contemporani encara no havia entrat als museus i a les 

grans col·leccions.  
 

• Durant aquest temps s’han organitzat un total de 150 exposicions: 

126 als centres propis i sales d’exposicions de tot l’Estat i 24 fora 

de les nostres fronteres, en especial en països europeus. La 

voluntat sempre ha estat de trencar la barrera que separa el públic 

no especialitzat de la creació contemporània. 
 

• Unes jornades de reflexió sobre els reptes actuals del 

col·leccionisme, el 14 i 15 d’octubre a CaixaForum Barcelona, 

serviran per revisar aquests 30 anys i aprofundir en la situació del 

col·leccionisme en la realitat globalitzada de l’art. Hi participaran 

artistes, acadèmics i professionals del sector. 
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Barcelona, 14 d’octubre de 2016. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura de 
la Fundació Bancària ”la Caixa”; Ignasi Miró, i la cap de les Col·leccions d’Art 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, han fet balanç avui dels 30 
anys de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 
Amb l’impuls de l’aleshores director general, Josep Vilarasau, ”la Caixa” va 
promoure la creació d’un fons propi dedicat a l’art més actual a la dècada del 
1980. La finalitat era aplegar obres significatives de la creació internacional a 
partir dels anys vuitanta i parar una atenció especial en l’art espanyol. 
 
La gestació de la Col·lecció ”la Caixa” va culminar la tardor del 1986 després 
d’un procés que va durar dos anys durant el qual es van produir vuit reunions 
del primer comitè assessor —format per Evelyn Weiss, Jean Louis Froment, 

Joan Hernández Pijuan, Jesús Aguirre i Carlo Bertelli—, que van permetre 
l’adquisició de les obres fundacionals de la Col·lecció. L’any següent, el 1987, 
es va mostrar públicament per primer cop la Col·lecció en una exposició a 
l’antic centre cultural de l’entitat, el Palau Macaya de Barcelona. 
 
Després de tres dècades, i gràcies al president de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Isidre Fainé, l’entitat manté l’esperit fundacional de la Col·lecció: 
trencar la barrera que separa el públic de la creació contemporània, 
proporcionant les claus de lectura que permetin crear complicitats amb els 
creadors i les seves obres.  
 
El fons de ”la Caixa” és el més important de l’Estat espanyol en mans 

d’una institució privada i és considerat un dels més importants d’Europa 

en el seu gènere. La Col·lecció no ha pretès ser mai memòria històrica de l’art 
de les últimes dècades, sinó oferir una visió àmplia de les tendències 
contemporànies a partir d’artistes clau i propostes de creadors joves que 
plantegen noves direccions per a l’art del futur.  
 
La Col·lecció ”la Caixa” està formada actualment per 977 obres de 401 artistes, 
que cobreixen una història de l’art que arrenca del 1980. En un primer moment, 
l’entitat també va voler contextualitzar l’art actual amb els referents de l’art 
espanyol de la dècada del 1950 i 1960. També es van adquirir algunes obres 
fonamentals de l’àmbit internacional, com una de les obres fundacionals de la 
Col·lecció, Es compta darrere l’os - Espai de dolor, de Joseph Beuys, i també 
altres peces de l’art povera i el minimalismo. Així, la Col·lecció és avui un 



  

  

 

 

 Dossier de premsa 
 
 

 3

testimoni fidel de les narratives artístiques dels últims 30 anys, amb una 
marcada inquietud social en un món globalitzat i una coexistència de les 
tècniques i formats, en la qual destaquen les instal·lacions i les 
videoinstal·lacions. 
 
La Col·lecció es va crear des de la consciència de la contemporaneïtat per 
donar-li un caràcter de servei públic que des del principi la fes visible. En el 
seu origen hi ha la reflexió de l’entitat entorn de la situació artística que vivia el 
país aleshores, amb una absència gairebé absoluta d’art contemporani en 
museus i col·leccions privades. Es va tractar d’una aposta contundent per l’art 
com a via de reflexió sobre el món que ens rodeja. 
 
També es defineix el projecte per la seva interacció amb el públic. A més de la 
presència habitual a les sales de CaixaForum, la Col·lecció ha estat objecte 
en els darrers anys de 150 exposicions a Espanya i a diferents països d’Europa 
i Amèrica. És una manera de fer conèixer aquest patrimoni i difondre’n l’esperit: 
la Col·lecció com una realitat viva, que reflecteix l’esperit de la nostra època. 
Les mostres van des d’antologies i seleccions temàtiques fins a projectes 
relatius a pràctiques artístiques concretes o temes d’actualitat. Totes les 
lectures hi tenen cabuda: des de les més formals fins a les més sociològiques. 
La selecció pot ser responsabilitat de comissaris independents o també 
d’artistes, que hi incorporen la seva visió de l’art contemporani.  
 
En aquesta mateixa línia ”la Caixa” va engegar l’any 2010 una destacada 
col·laboració amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per 
impulsar projectes en comú en l’àmbit expositiu. Aquesta voluntat d’entesa amb 
altres institucions de referència s’ha ampliat més recentment amb la Fundação 
Calouste  Gulbenkian (Portugal) i l’ERSTE Bank Foundation (Europa Central i 
de l’Est). 
 
La Col·lecció ”la Caixa” té una sòlida imatge a l’estranger i participa amb la 

cessió continuada de les seves obres per a exposicions internacionals 
organitzades pels museus més prestigiosos del món. En els últims 15 anys 
s’han fet 650 préstecs. 
  
Actualment, un cop estabilitzada l’escena artística al nostre país, la Col·lecció 
manté la seva vigència i voluntat de servei públic, i ha esdevingut una eina per 
crear noves aliances publicoprivades en el sector i ha potenciat la seva tasca 
pedagògica d’intermediació entre els artistes i el públic. 
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L’Obra Social ”la Caixa” manté l’esperit fundacional de la Col·lecció: vol 

trencar la barrera que separa sovint la gent de l’art i la cultura. Les seves 
exposicions s’acompanyen sempre d’activitats pensades per a diferents tipus 
de públic. En el cas de l’art contemporani, es tracta de proporcionar les claus 
de lectura que permetin crear complicitats amb els creadors i les seves obres. 
 
 
Una radiografia de la Col·lecció ”la Caixa” 

 
La Col·lecció ”la Caixa” conté obres de 401 artistes. La majoria (54 %) són 
artistes internacionals, especialment de països europeus. La presència d’artistes 
espanyols arriba fins al 46 % (en nombre d’obres, en canvi, la preeminència és 
dels artistes espanyols).  
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El 23 % dels artistes presents a la Col·lecció són dones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De les 977 obres que conformen els fons de l’entitat, aquesta és la distribució 
amb relació a la tècnica: 
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Cal destacar que un 23 % de les obres de la Col·lecció ja han estat 

produïdes al segle XXI. Les dècades del 1980 i 1990 estan representades de 
manera similar amb dos terços d’obres corresponents a aquests anys. 

 
Pel que fa a les exposicions, se n’han organitzat 150 en tot aquest temps, 
des de les primeres seleccions, que mostraven les adquisicions recents al 
centre cultural de l’entitat, el Palau Macaya, fins a les propostes més recents, el 
cicle de comissariat jove Comisart, aquesta darrera temporada. 
 
S’han presentat un total de 126 mostres a tot l’Estat espanyol, de les quals 71 
han estat en centres propis de ”la Caixa” i 55 en sales d’exposicions de museus 
i centres de tot el territori. Fora de l’Estat, se n’han programat 24 en aquests 

30 anys: 21 a Europa, 2 a Mèxic i 1 a la Xina: 
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Finalment, els préstecs d’obres de la Col·lecció ”la Caixa” a altres institucions 
de tot el món han estat continus, en especial des de la dècada del 1990. A 
partir de l’any 2000, s’han prestat 650 obres, responent a 350 sol·licituds 
d’institucions nacionals i internacionals.  
 
 
Alguns dels noms essencials de la Col·lecció 

 
El nucli inicial de la Col·lecció ”la Caixa” va ser l’art dels vuitanta, el moment en 
què es va crear la Col·lecció. Es van buscar obres singulars, per la seva força i 
significació. De manera retrospectiva, es va reconstruir el marc de referència i 
s’hi van incorporar també obres de grans creadors dels seixanta i setanta, 
molts dels quals encara estaven en actiu. Es va tenir en compte la capacitat de 
relacionar-se i estimular les creacions dels joves artistes. 
  
La Col·lecció va tenir, des del primer moment, vocació internacional. Hi 
ressalten les obres del context alemany (Thomas Schütte, Katharina Fritsch, 
Rosemarie Trockel, Gerhard Merz, Reinhard Mucha i Harald Klingelhöller, 
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entre d’altres), amb una referència a la generació anterior a través d’obres de 
Joseph Beuys (Es compta darrere de l’os - Espai de dolor, 1983), Sigmar 

Polke, Gerhard Richter i Ulrich Rückriem. Hi ha un bloc fonamental de grans 
instal·lacions d’artistes que van començar la seva trajectòria als anys seixanta, 
com Beuys, Anselmo Giovanni, Mario Merz, Jannis Kounellis, Richard 

Long i Christian Boltanski. Pel que fa a l’àmbit nord-americà, inicialment es 
van seleccionar obres vinculades a l’art europeu, com les de Bruce Nauman, 
que es van ampliar amb peces fonamentals de Paul McCarthy i de Mike 

Kelley, o l’obra de Robert Gober. És interessant destacar els treballs de 
Richard Serra, Carl Andre, Robert Ryman, Donald Judd, Robert Mangold, 

Agnes Martin i Ilya Kabakov. 
 
La secció d’art espanyol reuneix un conjunt important d’obres d’Antoni Tàpies, 

el grup El Paso, Ràfols-Casamada i Guinovart, que es van adquirir al principi 
d’aquesta col·lecció. Aquest conjunt inicial permet establir connexions entre 
artistes com Miquel Barceló, Juan Muñoz, Joan Hernández Pijuan, 

Perejaume, Cristina Iglesias, Juan Uslé, Pellu Irazu, Susana Solano i 
Ferran García Sevilla i artistes del context internacional, com A. R. Penck i 
Jean-Michel Basquiat, per exemple. Així mateix, hi destaquen un grup d’obres 
d’artistes crítics amb el sistema artístic i social, com Federico Guzmán, 

Rogelio López Cuenca, Patricia Gadea i Juan Ugalde.  
  

Al seu costat, s’hi han incorporat creadors com Roni Horn, Steve 

McQueen, Pierre Huyghe, Cornelia Parker, Marlene Dumas, Mona Hatoum, 

Damián Ortega, Francis Alÿs, James Coleman i Olafur Eliasson, 
representatius de l’art dels nostres dies. Amb l’arribada del segle XXI, la 
Col·lecció assumeix el canvi que significa un món globalitzat i amplia el seu 
marc geogràfic a tot el planeta. Un exemple d’aquesta ampliació és el nombrós 
grup d’obres d’artistes llatinoamericans que ja conté la Col·lecció, com Doris 

Salcedo, Carlos Amorales i Rivane Neuenschwander. A més, continua 
reforçant la seva singularitat principal, les grans instal·lacions, amb la 
incorporació d’obres d’artistes més joves. 
 
Amb el temps, la Col·lecció ha pres la seva pròpia dinàmica i ha obert camins 
cap a noves expressions i visions de l’art actual. Totes les pràctiques 
artístiques hi són representades, des de la pintura i l’escultura fins a la 
fotografia, el cinema, les instal·lacions o el videoart.  
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La formació d’aquest fons no hauria estat possible sense la tasca col·lectiva 
que s’ha promogut des de l’entitat. En primer lloc, fomentant la relació amb 
artistes i galeristes. S’ha volgut donar veu als artistes per tal que mostressin la 
seva visió de l’art, en mostres comissariades per alguns noms de referència 
com Jorge Pardo, Soledad Sevilla, Juan Uslé, Luis Gordillo i, més 
recentment, Julião Sarmento.  
 
Des d’un primer moment, es va decidir que les adquisicions es durien a terme 
amb la participació d’un comitè assessor d’experts internacionals. Durant 
aquests 30 anys, s’han succeït cinc comitès: 
 

» 1985-1994: Evelyn Weiss, Jean Louis Froment, Joan Hernández Pijuan, 
Jesús Aguirre i Carlo Bertelli. 

 
» 1995-2001: Nicholas Serota, Lars Nittve i Martín Chirino. 

 
» 2002-2004: Dan Cameron, Jan Debbaut, Alfred Pacquement i Vicent 

Todolí. 
 

» 2006-2010: David A. Ross, Vicent Todolí i Paul Schimmel. 
 

» 2011-avui (comitè conjunt amb el MACBA): Chris Dercon, Susanne 
Ghez, Ivo Mesquita, Joanna Mytkowska, Vicent Todolí i Paul Schimmel 
(2011-2012). 
 
 

La responsabilitat social de crear un patrimoni artístic 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ha preparat un simposi internacional amb relació als 30 
anys de la Col·lecció. Amb el títol de La responsabilitat social de construir un 

patrimoni artístic, el programa començarà avui, 14 d’octubre, i s’allargarà fins 
demà dissabte, 15 d’octubre.  
 
En les jornades s’aprofundirà en la responsabilitat social de crear un patrimoni 
artístic amb voluntat pública, amb la reflexió de grans experts i professionals 

del món de l’art, que abordaran qüestions candents del sector de l’art, com la 
missió i proliferació del col·leccionisme en un context globalitzat o l’impacte que 
pot tenir l’art sobre la comprensió històrica de la nostra cultura. 
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Així, Mercedes Basso, directora general de la Fundació Art i Mecenatge, 
conduirà unes jornades que inclouran diàlegs, taules rodones i xerrades, amb 
la participació de María de Corral, primera directora de la Col·lecció ”la Caixa”; 
Neus Miró, comissària a la Wolverhampton Art Gallery; Mariano Navarro, 
comissari i crític d’art; Valentín Roma, director de La Virreina Centre de la 
Imatge; Soledad Sevilla, artista; Juan Uslé, artista; Lars Nittve, antic director i 
actual assessor de l’M+ (Museum of Visual Culture, Hong Kong); Tanya 

Barson, conservadora en cap del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA); José Luis Blondet, director d’Iniciatives Especials del Los Angeles 
County Museum of Art (LACMA); Arnold Witte, professor titular de política 
cultural i d’història cultural a la Universitat d’Amsterdam i cap d’estudis 
d’història de l’art al Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), i Silvia 

Eiblmayr, membre del consell d’assessorament artístic de la Kontakt Art 
Collection, Erste Group | ERSTE Foundation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

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

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


