
                                                                                                                               

 
 

 

 

EL CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ I L'OBRA SOCIAL ”LA  CAIXA” 

PRESENTEN L’EXPOSICIÓ UN ARC, UN IGLÚ, UNA CIUTAT A LA NAU GAUDÍ DE MATARÓ 

 

 

L’exposició es composa d’obres de Mario Merz i Miquel Navarro: dues instal·lacions de grans 
dimensions especialment seleccionades per dialogar amb l’arquitectura de la Nau Gaudí 
 
Es la primera vegada que obres de la Col·lecció “la Caixa” d‘Art Contemporani es presenten 
al Maresme  
 
Aquesta mostra és la primera de les dues exposicions programades a la Nau, fruit de l’acord 
entre les dues entitats  

 
 
 
Mataró, 18 d’octubre de 2017.- El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, format per 
l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada Carmen & Lluís Bassat, i L'Obra Social "la Caixa" 
presenten l’ exposició Un arc, un iglú, una ciutat, una mostra formada per dues obres de gran 
dimensió especialment seleccionades per dialogar amb l’arquitectura de la Nau Gaudí per la 
comissària Nimfa Bisbe, cap de les Col·leccions d'art de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Les 
obres, que per primera vegada es podran veure reunides a Mataró són El camí  per venir aquí 
(1986) de l’artista italià Mario Merz -considerat un dels principals representants de l'art 

povera- i Des  del terrat (1985-1986), de l’escultor valencià Miquel Navarro. La primera obra és 
un dels característics iglús de l’artista, mentre que la segona es l’evocació escultòrica d’una 
gran urbs a escala reduïda. La Nau Gaudí, excepcional sala d’exposicions per a aquestes 
enormes instal·lacions, “no funciona aquí com un contenidor a l'ús, sinó que s'erigeix com 
l'entorn propici per afavorir una anàlisi sobre la pulsió constructiva en art”, segons David 
Armengol. 
 
La mostra és una posada en escena on la trobada entre un iglú (Merz), una ciutat (Navarro) i 
uns arcs parabòlics (Gaudí) conviden a una reflexió sobre les nostres formes d’habitar. I no ho 
fa des de la funcionalitat arquitectònica, sinó des del terreny especulatiu, metafòric i flexible 
de les arts visuals. D’altra banda, la present exposició permetrà també obtenir una nova i 
inusual visió de la Nau Gaudí, amb la seva forma “original” (sense plafons expositius).  
 
Un arc, un iglú, una ciutat és una iniciativa que neix de l’acord de col·laboració entre el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i l'Obra Social "la Caixa", que portarà a la Nau 
una segona exposició d’obres de la seva col·lecció l’any2019. Des de la col·laboració de dues 
col·leccions que treballen per fer arribar la cultura a tots els públics, l’objectiu d’aquest acord 
és contribuir conjuntament a la reflexió sobre el món de l’art en general, així com a la 



                                                                                                                               

 
 

divulgació dels artistes del segle XX que habitualment no formen part de la col·lecció 
permanent dels museus.  
 
La present exposició es podrà  visitar fins el 14 de gener de 2018. Després, està previst 
reprendre les exposicions de la  Col·lecció Bassat d’Art Contemporani, que al febrer de 2018 
presentarà una nova selecció del seu fons, en aquest cas i per primera vegada, exclusivament 
dedicada a escultures. 
 
L’exposició “Un arc, un iglú, una ciutat”  
 
El camí per venir aquí de Mario Merz (Itàlia, 1925-2003) ens mostra un iglú construït amb una 
armadura de ferro, pedres i vidres trencats, i un camí d’entrada fet amb diaris. Un refugi mínim 
que connecta amb la condició primitiva i mítica del recer, i que alhora conviu amb el registre 
tecnològic dels llums de neó. D'aquesta manera, Merz connecta la seguretat estable del 
casquet semiesfèric amb el progressiu i canviant flux de la vida. Un continu esdevenir per 
al·ludir així a la noció d'infinit i al creixement exponencial de la natura. Aquest referent biològic 
també ens remet a l’espiral gaudiniana i a la seva inspiració en el món animal i vegetal. 
 
Aquest mínim espai habitable de Merz contrasta per oposició amb la idea de ciutat que 
defineix l'obra de Miquel Navarro (Mislata, València, 1945). A mode de gran maqueta, Des del 

terrat exhibeix una sort d'urbanisme en miniatura que sustenta l'imaginari simbòlic i fantàstic 
de la gran ciutat. Especialment influenciat per l'arquitectura tradicional valenciana però també 
per les ciutats àrabs, Navarro combina materials i textures – en aquest cas l’argila i el zinc - per 
evidenciar la construcció jeràrquica i gairebé fantasmal de la ciutat contemporània.  
  
I ja sigui obrint o tancant el recorregut, l’edifici d’Antoni Gaudí estableix certs paral·lelismes 
amb les dues obres exposades. En primer lloc, els arcs parabòlics, emblemàtics de la seva 
manera d’entendre l’arquitectura i emprats per primer cop en aquesta Nau, connecten 
directament amb la forma semiesfèrica de l'iglú de Merz. En segon, l'urbanisme expansiu de 
Navarro evoca l'esperit utòpic de l'encàrrec que el jove Gaudí va rebre l’any 1878 per part de 
Salvador Pagès, el gran impulsor de la cooperativa: l'ambiciós disseny d'una gran ciutat obrera 
que concentrés espais industrials, serveis i habitatges. Gaudí ho va imaginar i va signar els 
plànols juntament amb l'arquitecte mataroní Emili Cabañes. Lamentablement, va ser molt poc 
el que es va construir d’aquella ciutat, i encara menys el que se’n conserva en l’actualitat: un 
complex urbanístic tan sols projectat, tant sols imaginat, com el de Miquel Navarro.  
 
Els artistes 
 
Molt influenciat per la seva ciutat natal, Mislata, i lesa seves  arrels, Miquel Navarro (1945) va 
iniciar la seva carrera com a pintor però des del 1972 es dedica gairebé exclusivament a 
l’escultura. El 1980, l’exposició col·lectiva «New Images from Spain», al Guggenheim Museum 
de Nova York, el va donar a conèixer internacionalment. El 1986 va rebre el Premio Nacional 
de Artes Plásticas. Una de les facetes que li han donat més notorietat és la instal·lació de fonts 



                                                                                                                               

 
 

públiques, entre les que destaquen les de València, Torís, Quart de Poblet i Brussel•les. 
Fascinat per la idea de ciutat, Navarro ha creat nombroses escultures (ferro colat, terracota) en 
les quals recull el traçat d’una urbs imaginària formada per elements diversos (torres, 
xemeneies, edificacions aïllades, avingudes) en els quals conflueix tant l’estètica de les 
avantguardes com l’impacte de les arquitectures vernacles i tradicionals. 
 
Mario Merz (Itàlia 1925-2003) va començar a pintar durant la Segona Guerra Mundial, quan 
estava a la presó per militar en el grup antifeixista Giustizia e Libertà. A partir del 1950 va 
començar a pintar sota la influència de l'informalisme i el 1968 va fer el seu primer iglú, marca 
distintiva de la seva obra. Segons ell mateix, l'iglú neix de la necessitat de deslligar-se de la 
paret i del quadre per treballar sobre una forma que sigui autònoma. Aquell mateix any, 
Germano Celant va agrupar el seu treball, el de Jannis Kounellis, Luciano Fabro i Michelangelo 
Pistoleto sota la denominació d'arte povera. Mario Merz ha dut a terme una llarga carrera 
artística, i és una de les figures puntals de l'art del segle XX. 
 
La Nau Gaudí 
La Nau Gaudí de Mataró, és el veritable quilòmetre zero de l’obra de l’arquitecte – la seva 
primera obra- que originàriament allotjava una indústria tèxtil de l’època i que l’any 2014 va 
celebrar el seu 130è aniversari. A la Nau, Antoni Gaudí va posar en pràctica per primera vegada 
alguns principis arquitectònics com l’arc parabòlic, que esdevindria un element determinant en 
la seva arquitectura posterior, tant en els edificis civils com en els religiosos. La Nau és l’únic 
edifici que no va ser promogut ni per la burgesia ni per l’església. Va ser declarada monument 
historicoartístic per l’estat espanyol (1969) i bé d’interès Nacional per la Generalitat de 
Catalunya (1982) i l’any 2002 l’Ajuntament de Mataró va decidir, en el marc del denominat 
“Any Internacional Gaudí”, restaurar-la i rehabilitar-la. Des del 2010 és la seu habitual de les 
exposicions de la Col·lecció Bassat d’Art de Contemporani (http://naugaudi.cat/ca) 
 
Calendari d’activitats a la Nau Gaudí 
L’exposició Un arc, un iglú, una ciutat romandrà oberta entre  el 18 d'octubre del 2017 i el 14 
de gener del 2018. i l’entrada és gratuïta. A més, com és habitual, es programaran visites 
guiades individuals, per a grups i per a escoles, i tallers adreçats a cada un dels cicles formatius. 
Cada primer diumenge de mes hi ha una visita guiada gratuïta sense reserva prèvia i cada 
tercer diumenge hi ha una activitat familiar gratuïta sense reserva prèvia per a nens majors de 
cinc anys. Horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h, dissabte i diumenge al matí d'11 a 14 h, 
dilluns tancat. 
 
El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 
El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, presidit per l’alcalde de Mataró,  es va 
constituir el 2010 amb l’objectiu de contribuir a la conservació del patrimoni col·lectiu i  a la 
seva divulgació. El està format per l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada Carmen & 
Lluís Bassat. La Nau Gaudí és la seu habitual de les exposicions de la Col·lecció Bassat, un dels 
fons més representatius del que ha estat l’art català de la segona meitat del segle XX, omplint 
el buit cronològic d’altres col·leccions als museus de Catalunya, amb unes 2.600 obres 



                                                                                                                               

 
 

originals, 365 escultures i un ampli fons d’obra gràfica. Durant el període d’exposició de les 
obres de la Col·lecció “la Caixa” a la Nau Gaudí”, el Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Mataró presenta la selecció d’obres més contemporànies de la Col·lecció Bassat al centre El 
Lienzo Norte de Ávila, on el passat 13 d’octubre es va inaugurar una exposició amb més d’un 
centenar d’obres de 41 artistes, realitzades entre 1971 i 2017. 
 
La Col·lecció ”la Caixa”, trencant barreres entre l’art i les persones 
La gènesi de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació Bancària ”la Caixa” es troba en el 
compromís de ”la Caixa” per fer arribar l’art i la cultura a les persones. A principis dels anys 
vuitanta del segle passat, la Fundació Bancària ”la Caixa” va començar a organitzar exposicions 
per presentar la creació contemporània més recent i establir relacions directes amb l’art del 
segle xx. Més tard l’entitat va començar a invertir en una col·lecció pròpia. Artistes de diferents 
generacions i tendències van sorgir en el panorama artístic espanyol i van crear un moment 
d’obertura de l’art contemporani en el context internacional. El nucli inicial de la col·lecció es 
va dedicar a l’art dels anys vuitanta, tot i que també va incloure grans artistes dels anys 
seixanta i setanta, molts dels quals encara estaven en actiu. 
  
Quin és el paper de l’art en la societat i com es pot trencar la barrera que separa les persones 
de l’art han estat qüestions subjacents a l’extens treball que ”la Caixa” ha anat fent des del 
1985, en crear la seva Col·lecció d’Art Contemporani, que actualment inclou un mil obres. El 
focus de la col·lecció és des del principi l’art contemporani internacional. Gerhard Richter, 
Joseph Beuys, Donald Judd, Juan Muñoz, Antoni Tàpies, Juan Uslé, Sigmar Polke, Ilya Kabakov 
o Paul McCarthy, entre d’altres, són alguns noms d’artistes actualment molt reconeguts que 
exemplifiquen el caràcter contemporani i internacional amb el qual es va iniciar la col·lecció. 
(https://www.fundacionbancarialacaixa.org) 
 

 

 

Per a més informació:  eugenia carreres  661 701 761 eugenia@carrerescomunicacion.com 

  

  
  
 
  
 


