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Gran retrospectiva d’un dels representants més destacats del 

postimpressionisme del nostre país a partir dels fons de ”la Caixa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En l’esplendor del modernisme, l’artista espanyol amb més fama 
internacional va ser Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 - Port de 
Pollença, Mallorca, 1959). Als primers temps va conrear un sòlid realisme 
rural molt detallista, però després d’haver estat en contacte amb París va 
desenvolupar un lluminós postimpressionisme personal amb un fort 
impacte simbolista. Al començament va passar dificultats i penúries, però 
ben aviat la seva fama es va estendre per tot el món. Posteriorment es va 
inspirar en el folklore de València, vist com a canalització d’un colorisme 
rutilant que li va reportar l’admiració de Kandinsky, Meyerhold i Diaghilev. 
Després de la Primera Guerra Mundial, Anglada es va refugiar a Mallorca, fet 
que va capgirar de nou el seu estil. Els seus últims quadres veritablement 
creatius els va fer durant la Guerra Civil espanyola, condicionat per la 
peculiar orografia de Montserrat. La mostra inèdita Anglada-Camarasa. 1871-

1959 està composta per 94 obres, incloent-hi grans olis i la selecció pública 
més extensa de la seva obra litogràfica. La majoria d’obres procedeixen de 
la Col·lecció ”la Caixa”, que normalment només es pot contemplar a 
CaixaForum Palma, juntament amb préstecs del Museo de Bellas Artes de 
Asturias, la Fundació Barceló de Palma, la Biblioteca de Catalunya i la 
col·lecció particular de Josep Coll de Valldemossa. 

 
 
Anglada-Camarasa. 1871-1959. Dates: del 4 de març al 20 d’agost de 2017. Lloc: 

CaixaForum Sevilla (c.º de los Descubrimientos / c. de Jerónimo de Aguilar). 

Organització i producció: exposició produïda i organitzada per l’Obra Social 

”la Caixa”. Comissariat: Francesc Fontbona 

@FundlaCaixa @CaixaForum #ExpoAngladaCamarasa 
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Sevilla, 3 de març de 2017. Coincidint amb la inauguració de CaixaForum 

Sevilla i de manera excepcional, l’Obra Social ”la Caixa” trasllada bona part de 

la seva Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa per a aquesta exposició, que 

únicament es podrà veure al seu nou centre cultural. 

 

Anglada-Camarasa. 1871-1959 traça un recorregut complet al llarg de totes les 

etapes de l’artista a partir de 94 obres, 83 de les quals procedeixen dels 

destacats fons de l’entitat, reforçada amb 11 aportacions significatives externes 

del Museo de Bellas Artes de Asturias - Col·lecció Pedro Masaveu, la Fundació 

Barceló de Palma, la col·lecció particular de Josep Coll Vilanova de 

Valldemossa i la Biblioteca de Catalunya a Barcelona.  

 

Hermen Anglada-Camarasa va viure com a protagonista alguns dels moments 

més importants de la història de l’art de la primera meitat del segle XX. Va 

estudiar a Barcelona i al final del segle XIX va viatjar a París. A partir de l’any 

1900 el seu nom va esdevenir un referent internacional. La Primera Guerra 

Mundial va duu Anglada-Camarasa a refugiar-se a Mallorca i a descobrir-ne els 

paisatges, que es van integrar com un element principal en la seva obra.  

  

L’exposició Anglada-Camarasa. 1871-1959 està 

concebuda com un recorregut per la trajectòria del 

pintor espanyol. Les obres estan ordenades a 

través de les seves etapes des del realisme rural 

inicial, passant per la seva arribada a París i el xoc 

colorista, el posterior postimpressionisme i la seva 

incorporació del folklore valencià, del qual van 

sorgir obres tan fonamentals com L’ídol (1910) o 

Núvia valenciana (1911). La mostra també 

aprofundeix en el seu retir a Mallorca durant la 

Primera Guerra Mundial, on pinta paisatges 

mantenint el colorisme, i en el seu posterior refugi 

a Montserrat. La mostra inclou les principals obres 

de l’artista, els seus olis plens de color, i es 

completa amb dibuixos amb llapis i carbonet, una 

àmplia selecció de litografies i fins i tot objectes 

personals de l’artista que formen part de la 

col·lecció de ”la Caixa”. 

 

 

Hermen Anglada Camarasa,L’ídol, 
1910. Col·lecció ”la Caixa” Anglada-

Camarasa 
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ANGLADA LITÒGRAF 

 

Durant els primers anys del segle XX a París, 

Anglada-Camarasa va experimentar amb la litografia, 

sota el guiatge de l’artista i aristòcrata gal·lès Albert 

de Belleroche. Fins fa molt poc temps, la producció 

litogràfica coneguda d’Anglada-Camarasa es reduïa a 

algunes estampes que es conservaven al British 

Museum de Londres, al Museu d’Olot, al Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i algunes 

col·leccions particulars.  

 

En un fons procedent dels hereus de Belleroche 

localitzat a Brighton (Anglaterra), es van trobar 

diverses estampes d’Anglada-Camarasa, algunes del tot desconegudes. La 

Biblioteca de Catalunya va adquirir part de les estampes litogràfiques per a la 

seva col·lecció i ara es mostren a CaixaForum Sevilla. Aquesta selecció 

constitueix la mostra pública més extensa que s’hagi fet mai fins avui de l’obra 

litogràfica d’Anglada-Camarasa.  

 

LA COL·LECCIÓ ”LA CAIXA” ANGLADA-CAMARASA 

 

El 1988, l’Obra Social ”la Caixa” va adquirir als 

hereus d’Anglada-Camarasa una àmplia 

representació de les seves pintures i dibuixos. La 

Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa de la 

Fundació Bancària ”la Caixa” està composta per 328 

obres i 194 objectes personals que formen part de la 

col·lecció del artista.  

 

CaixaForum Palma, que ocupa l’edifici de l’antic Gran 

Hotel de Lluís Domènech i Montaner, s’ha convertit en 

un centre d’estudi i divulgació de l’obra d’aquest pintor, 

on es presenten, a més, grans exposicions dedicades 

als seus contemporanis i a les arts decoratives del 

modernisme. CaixaForum Palma disposa des del 1993 

d’un espai permanent d’exposició de l’obra d’Anglada-

Camarasa, molt a prop dels paisatges que va apreciar 

tant i que li van proporcionar inspiració per a moltes de 

les seves pintures.  

Hermen Anglada-Camarasa, Retrat 
de Lily Grénier, 1900. Col·lecció 
”la Caixa” Anglada-Camarasa 

Hermen Anglada-Camarasa, La sibil·la, 
1913. Col·lecció ”la Caixa” Anglada-

Camarasa 
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El 2003, el Ministeri de Cultura va declarar la Col·lecció Hermen Anglada-

Camarasa de la Fundació ”la Caixa” bé d’interès cultural. Cada any, l’Obra 

Social ”la Caixa” renova la sala permanent per millorar l’experiència dels 

visitants a l’hora de gaudir de l’obra d’aquest artista. 

 

BIOGRAFIA D’HERMEN ANGLADA-CAMARASA (1871-1959) 

 

Hermen Anglada-Camarasa va néixer a Barcelona 

l’11 de setembre de 1871. Va celebrar la seva 

primera exposició individual a Barcelona (Sala 

Parés) el maig del 1894, però, malgrat que la 

mostra contenia obres molt madures, no va tenir 

èxit, de manera que aquell mateix any el pintor 

se’n va anar a París. Allà, a l’Académie Julian, va 

ser deixeble de Jean-Paul Laurens i Henri-

Benjamin Constant.  

 

Va tornar temporalment a Catalunya la tardor del 

1895, però, tot i que a París passava grans 

privacions, va continuar vivint a la capital francesa. 

En 1897-1898 ja va participar en exposicions i a principis del 1899 hi va 

instal·lar la seva residència. Va treballar amb el pintor René-Xavier Prinet, i al 

costat del pintor peruà Carlos Baca-Flor va descobrir el París nocturn. La seva 

immersió a París va generar un lluminós postimpressionisme personal, iniciat 

cap al 1899, amb un fort impacte simbolista. Així, va prendre en préstec temes 

del París frívol nocturn com a pretext, de manera que s’emparentava amb la 

pintura nabí, en què les taques de colors normalment càlids formaven simfonies 

cromàtiques de pintura pura, perfumades per l’ambient exclusiu i prohibit que 

reflectien.  

 

Una nova exposició individual a Barcelona el 1900 (de nou a la Sala Parés), a 

la primavera, va ser crucial per a l’evolució de la pintura modernista catalana, i 

va constituir el detonant que va obrir els ulls del jove Picasso a la modernitat. 

Anglada-Camarasa va freqüentar aleshores Els Quatre Gats, però el contacte 

amb la seva ciutat natal va ser breu. Entre 1901 i 1904 va participar en 

importants exposicions institucionals a París, Berlín, Brussel·les, Gant, 

Londres, Venècia (V Biennal), Munic (Secession), Dresden i Viena (Secession). 

 

Anònim, Retrat d’Anglada-Camarasa, 1902. 
Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa 
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En una estada estiuenca a València el 1904, gràcies al músic Eduardo López-

Chávarri, es va inspirar en el seu folklore, vist com a canalització d’un colorisme 

rutilant i no com a simple costumisme folklòric, cosa que li reportaria l’admiració 

de Kandinski, Gorki i Diaghilev.  

 

Va continuar imparablement la seva participació en exposicions internacionals 

a Munic, Venècia (VI, VII i XI Biennals), París (Salon National, Salon d’Automne 

i Salon des Orientalistes), Barcelona, Berlín, Brussel·les, Londres, Zuric, 

Buenos Aires ―Gran Premi el 1910―, Roma ―Gran Premi el 1911―, Praga i 

Moscou. Va compartir el Gran Premi a Roma del 1911 amb Klimt, Hammershøi, 

Meštrović, Mancini, Zorn i Zuloaga. El 1912, Vsevolod Meyerhold va muntar 

una obra escènica a Sant Petersburg, amb música de Debussy, basada en el 

seu oli Els enamorats de Jaca.  

  

Privat per la Primera Guerra Mundial de prosseguir les seves exposicions 

europees, entre 1915 i 1919 va muntar quatre famoses mostres a Barcelona, 

Madrid, Buenos Aires i Bilbao. La de Madrid va tenir lloc després d’una petició 

formal signada per grans intel·lectuals de la Generació del 98 i d’altres (Galdós, 

Azorín, Marañón, Pérez de Ayala, los Baroja, Benavente, Gómez de la Serna, 

Valle-Inclán, Unamuno, Ortega y Gasset, Martínez Sierra, etc.).  

 

Envoltat de deixebles llatinoamericans seus de París, va fixar casa seva al Port 

de Pollença, cosa que va capgirar de nou el seu estil, inspirat ara en elements 

del paisatge illenc, en una nova sèrie d’obres que, en el fons, seguien sent tan 

delirantment decorativistes com les anteriors, però amb motius formals 

diferents.  

 

Entre 1924 i 1936, als Estats Units es va despertar un interès notable per la 

seva obra. La Guerra Civil espanyola el va sorprendre a Barcelona. Mallorca va 

caure de seguida en mans franquistes, i ell, republicà i maçó, no va poder 

tornar a casa, per la qual cosa la Generalitat de Catalunya el va convidar, el 

1937, a instal·lar-se al monestir de Montserrat. Allà va pintar els seus últims 

quadres veritablement creatius, condicionat per la peculiar orografia d’aquella 

muntanya emblemàtica.  

 

El gener del 1939 es va exiliar a França, i entre 1940 i 1947 es va instal·lar a 

París i a Pougues-les-Eaux. El 1948, de nou a Mallorca, encara va fer algunes 

exposicions notables a Barcelona (1948, 1952 i 1955), Palma, Pittsburgh 

(1950) i Buenos Aires (1955). El 1954 va exposar a la Nacional de Bellas Artes 

de Madrid, per primera vegada i fora de concurs, i va rebre grans honors 
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oficials. Va morir en el seu ambient paradisíac del Port de Pollença el 7 de juliol 

de 1959, després que un accident, el 1953, l’hagués apartat de la pràctica de 

l’art.  

 

CRONOLOGIA 

 
1871  Neix a Barcelona l’11 de setembre. 

1885-1894 Inicia el període de formació, amb una pintura de trets realistes. 

1894  Presenta una exposició individual a la Sala Parés de Barcelona 

que passa inadvertida. Se’n va a París. Són temps de dificultats i 

penúries.  

1900  Exposa a la Sala Parés escenes de la vida nocturna parisenca i 

dibuixos d’acadèmia.  

1901-1904 Exerceix de professor a l’Académie Colarossi. Comença a ser 

reconegut i exposa amb èxit en diverses ciutats europees.  

1904  Viatja a València, i canvia la temàtica de la seva obra. 

1904-1908 Exerceix de professor a l’Académie Vitti, on tindrà com a 

deixebles molts pintors argentins. Continua fent exposicions per 

Europa, amb un important èxit internacional. 

1909  Exposa a Barcelona i fa el primer viatge a Mallorca per consell 

d’Antoni Gaudí.  

1910  Participa en l’Exposició Internacional d’Art del Centenari a Buenos 

Aires. 

1914  S’instal·la al Port de Pollença, Mallorca, i centra la seva atenció en 

el paisatge, que serà el nou protagonista de les seves teles. 

1915-1919 Exposa a Barcelona, Madrid, Buenos Aires i Bilbao. 

1924-1930 Exposa als Estats Units, Barcelona, Mallorca i Londres. 

1939-1948 Se’n va a París, però en esclatar la guerra amb Alemanya es 

trasllada a Pougues-les-Eaux, Nevers. Exiliat i amb pocs mitjans, 

pinta composicions florals i temes anteriors. 

1948  Torna a Mallorca.  

1949-1957 Presenta noves exposicions. Rep premis i distincions.  

1959  Mor a casa seva, al Port de Pollença.  
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Del 4 de març al 20 d’agost de 2017 
  

 

 

CaixaForum Sevilla 

Camino de los Descubrimientos / 

c. de Jerónimo de Aguilar, 41092 

Sevilla 

Tel. 955 657 611 

 

Horari 

Obert cada dia, de dilluns a diumenge, 

de 9 a 20 h 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

 

 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 

”la Caixa”  

Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 

4 € (inclou l’accés a totes les 

exposicions) 

Entrada gratuïta per a menors de 16 

anys 

 

Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 

Entrades també disponibles en 

CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 

 

 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 

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

 @ FundlaCaixa @CaixaForum #ExpoAngladaCamarasa 


