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CaixaForum Saragossa aplega més de 370 obres de les principals figures de l’escena creativa 

de les primeres dècades del segle XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La col·lecció de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) és un referent 
espanyol i internacional en l’art de les avantguardes del segle XX, una 
època poc representada a les col·leccions del nostre país. Pren com a 
punt de partida el llegat de l’escultor Julio González (1876-1942) i s’estén 
en diferents ramificacions pels moviments i les personalitats més 
representatius d’un moment cabdal de l’art europeu: des de l’obra pionera 
de Man Ray i Marcel Duchamp fins al futurisme, el constructivisme i 
l’avantguarda russa. L’exposició Les avantguardes històriques 1914-1945. 

Construint nous mons s’articula al voltant de tres eixos principals: 
creacions poètiques i oníriques, relacionades amb el dadaisme i el 
surrealisme, que exploren el món de la fantasia, el somni i l’inconscient; 
obres analítiques que experimenten amb la forma i s’endinsen en el camp 
de l’abstracció, i finalment, l’art compromès, de crítica social i 
propaganda política, que llança un crit contra les injustícies i les guerres. 
Aquest nucli central s’enriqueix amb peces de la Col·lecció Alfaro 
Hofmann, única a escala mundial en el camp del disseny industrial, que 
subratlla el valor de l’objecte com a símbol de progrés, llibertat i 
desenvolupament. 
 

  
Les avantguardes històriques 1914-1945. Construint nous mons. Concepció i 
producció: exposició produïda per l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) en 
col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: José Miguel G. Cortés i Josep 
Salvador. Dates: de l’1 de desembre de 2017 al 18 de febrer de 2018. Lloc: 
CaixaForum Saragossa (Av. de Anselmo Clavé, 4).  
 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #NousmonsCaixaForum 
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Marcel Duchamp, Optical Disc (Rotorelief) (Disc òptic  
[Rotorelleu]), 1935  

© The estate of Marcel Duchamp / VEGAP, 2017 

Saragossa, 30 novembre de 2017. El sotsdirector general de la Col·lecció i 
Exposicions de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Sergio Rubira; el director 
de l’Àrea de Cultura de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró; el director 
de CaixaForum Saragossa, Ricardo Alfós, i el conservador de l’IVAM i 
comissari de l’exposició, Josep Salvador, han presentat aquest matí a 
CaixaForum Saragossa Les avantguardes històriques 1914-1945. Construint 

nous mons. 
 
Dins de la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” para una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, amb l’objectiu de promoure’n la divulgació al 
voltant d’una època clau per entendre la sensibilitat contemporània. En 
col·laboració amb l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Les avantguardes 

històriques 1914-1945. Construint nous mons ofereix una relectura de les 
primeres dècades del segle XX a través d’una acurada selecció d’obres de la 
col·lecció del centre valencià, una de les millors sobre les avantguardes de tot 
Europa, juntament amb una selecció procedent de la Col·lecció Alfaro 
Hofmann.  
 
Així, la proposta expositiva aplega 
algunes de les primeres figures de 
l’escena creativa de les primeres 
dècades del segle XX: Marcel 
Duchamp, Man Ray, Joan Miró, 
Joaquín Torres-García, George 
Grosz, Francis Picabia, Paul Klee, 
Alexander Rodchenko, Valentina 
Kulagina, El Lissitzky, László 
Moholy-Nagy, Julio González, Jean 
Arp, Constantin Brancusi, Alexander 
Calder, Arshile Gorky i Josep 
Renau, entre d’altres.  
 
A partir d’un total de 373 peces d’aquesta etapa en diferents tècniques (pintura, 
collage, fotografia i escultura), estructurades de manera temàtica i no 
cronològica en deu seccions, l’exposició pretén exposar la base del 
desenvolupament de la modernitat.  
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Aquesta revisió de la col·lecció inclou un ampli 
nombre d’obres centrades en visions poètiques i 
oníriques, estretament relacionades amb els 
moviments dadaistes i surrealistes. D’altra banda, 
un gran grup d’obres abasten un conjunt de 
pràctiques artístiques de tipus analític que es 
materialitza en formes abstractes, i que situen 
Marcel Duchamp com a clara referència. Aquestes 
dues línies van acompanyades d’un significatiu 
nombre de creacions vinculades a l’art de la 
propaganda, la crítica social i el compromís polític 
que va tenir en el fotomuntatge un instrument 
d’intervenció plàstica de primer ordre. 
 
La mostra es completa amb la projecció de deu 
films amb títols com Un perro andaluz (1929), de 

Luis Buñuel; El ballet mecànic (1924), de Fernand Léger; Temps moderns 
(1926), de Charles Chaplin, o El Cuirassat Potemkin, de Sergei Eisenstein. 
 
Aquest nucli central s’enriqueix amb 32 peces —objectes com un frigorífic, una 
estufa o una cafetera— procedents de la Col·lecció Alfaro Hofmann, única a 
escala mundial en el camp del disseny industrial, que subratlla el valor de 
l’objecte com a símbol de progrés, llibertat i desenvolupament.  
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
 
ENTRE L’EXPERIMENTACIÓ I LES OMBRES 
 
Els diversos corrents de les avantguardes artístiques partien de la suposició que les velles 
maneres de mirar el món eren inadequades. En aquest curs de les noves arts visuals, dos 
autors van destacar pel seu compromís amb la llibertat creativa. Marcel Duchamp, amb la seva 
actitud irreverent, va aconseguir canviar el curs de l’art. Es va enfrontar al concepte del bon 
gust que imperava al món civilitzat i va deixar un conjunt d’obres que aparentment eren dispars, 
per bé que totes estaven unides per la presència de l’atzar. L’elecció de motius per als seus 
readymades (objectes industrials que l’artista manipulava per donar-los una nova vida) es 
basava en una reacció intencionada de cerca de la indiferència visual per deixar espai a la seva 
estratègia iconoclasta. L’obra de Man Ray, per la seva banda, va ser un revulsiu per a l’evolució 
de les tècniques fotogràfiques en la seva doble vessant experimentadora i subjectivista, perquè 
va defensar les capacitats expressives i evocadores d’aquest mitjà. 
 
 

Man Ray, Le cadeau (El regal), 1921. 
Gelatina de plata sobre paper. © Man 
Ray Trust, VEGAP, Barcelona, 2017 
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EL DINAMISME ESPACIAL 
 
Les proclames futuristes d’un grup d’italians bulliciosos que van irrompre a París al 
començament del segle passat, amb el seu entusiasme apassionat per la tecnologia, 
l’urbanisme i la publicitat com a mitjans per alliberar el llenguatge i la forma de les convencions 
literàries i artístiques, ben aviat van quedar eclipsades per l’aparició dels dadaistes, que van 
difondre el seu anti-art arreu d’Europa i a Nova York. Aquest moviment volia destruir l’statu quo 

mitjançant el menyspreu irreverent de la pretensió estètica i l’autoritat. 
 
COSSOS SOMIATS 
 
La creació de «mons paral·lels» va ser una resposta ferma davant d’una realitat trastocada. 
L’esfera dels somnis, una d’aquestes construccions alternatives, constituïa un camí cap a 
l’inconscient i va alimentar una gran part de l’activitat artística durant diverses dècades. Segons 
André Breton, l’art i l’inconscient havien de formar «una nova aliança» que s’havia de fer 
efectiva mitjançant els somnis, les coincidències, les ocurrències i totes les manifestacions que 
investigava Sigmund Freud. Aquest panorama al·lucinatori era el refugi per a les veritats ocultes 
d’un mateix: els objectes i les figures d’aquesta sala van patir una transformació subtil en la 
seva composició i presentació per apropar-nos a allò desconegut. 
 
LA FASCINACIÓ PER LES MÀQUINES 
 
A les dècades del 1910 i del 1920 hi va haver un intercanvi d’idees i d’inquietuds entre autors 
de diferents procedències, que, en part, va ser possible pels avenços en transport i 
comunicacions i que alhora va constituir una reacció al nacionalisme que havia conduït a la 
Primera Guerra Mundial. El resultat d’aquells processos, que van incloure aliances 
transnacionals, no podia ser homogeni i va sorgir tota una varietat d’innovacions en la creació 
artística, entre elles la fotografia, el cinema, el disseny i la tipografia, modulats amb accents 
autòctons i personals. 
 
LA TRANSFORMACIÓ DE LA VIDA QUOTIDIANA 
 
L’esperit de la Bauhaus alemanya (1919-1933) provava de canviar la vida quotidiana i 
l’arquitectura domèstica mitjançant un model de racionalització i una forma de consum 
democratitzat, en què activitats diàries se sotmetessin a la planificació, al control i al principi de 
més eficiència. El seu paper en la construcció d’una nova societat va cristal·litzar en l’estudi de 
nous materials i el fet de recórrer a formes i colors primaris. El funcionalisme industrial responia 
així a la complexa mutació de l’economia i l’estètica. El grup holandès De Stijl, entorn de la 
revista del mateix nom fundada l’any 1917, va ser un altre dels focus de modernitat en la seva 
cerca de la integració utòpica de les arts en l’espai de la vida, com també proposava el projecte 
constructivista soviètic. 
 
UTOPIA I REVOLUCIÓ 
 
El binomi art i poder ha estat una constant en la història de la cultura, però amb els 
esdeveniments de la Revolució d’Octubre del 1917 assistim a la transformació dels artistes en 
líders del canvi social. Exemples com els d’Aleksandr Ródtxenko, Gustav Klucis i Varvara 
Stepànova, que van decidir dedicar-se a la fotografia, el fotomuntatge i el disseny gràfic, van 
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posar de manifest la necessitat immediata d’inspirar milions de treballadors perquè prenguessin 
part en les grans transformacions econòmiques i socials. Una altra crítica igualment ferotge a 
l’ordre burgès provingué del moviment dadaista berlinès, els membres del qual, amb les seves 
creacions deformes i grotesques i els seus fotomuntatges, van compondre un recordatori 
dolorós i irònic de la brutal bogeria bèl·lica. Aquests moviments de renovació artística van tenir 
un epíleg especial a Espanya amb l’esclat del conflicte civil, que va anunciar l’arribada de 
poders totalitaris repressors dels avenços de les forces progressistes i democràtiques de les 
dècades anteriors. 
 
LA TEMPTACIÓ DEL MOVIMENT CONTINU 
 
Els avenços tecnològics van alterar els comportaments humans, que es van alliberar de les 
limitacions espacials. Aquest ambient agitat es va traslladar als nous llenguatges plàstics, que 
van trobar en la possibilitat del viatge una nova font d’inspiració. Les influències es van 
multiplicar i el resultat va ser una simbiosi entre factors autòctons i internacionals, en la qual 
referents exòtics compartien protagonisme amb màquines i ginys moderns. Aquesta agitació 
permanent es percep en els treballs d’artistes que suggereixen un moviment infinit i 
desdibuixen les fronteres entre l’art i la ciència. 
 
EL MISTERI DE LES FORMES 
 
La tensió entre els imperatius idealistes i materialistes travessa l’abstracció moderna, que es 
planteja com el refinament definitiu de l’art. Aquesta puresa sovint s’associava amb la reducció 
als materials constitutius d’un mitjà i reflectia l’evolució humana d’estats físics a estats 
espirituals, en una sèrie d’etapes que es podien suggerir mitjançant formes que evoquen 
elements orgànics i geomètrics i que tracen analogies amb altres disciplines artístiques com la 
música. 
 
LA INESTABILITAT DE L’EQUILIBRI 
 
La voluntat de captar el dinamisme dels nous temps va conduir a l’expansivitat espacial en 
l’obra de molts artistes. La seva pulsió cap a la mobilitat va reflectir el sorgiment des del caos 
per invocar la idea d’immensitat. Aquesta impossibilitat de descripció directa de la realitat es va 
estendre a la creença que el moviment d’una línia es podia transmetre a l’espectador, per a qui 
la imatge es desplegaria en el temps més que no pas en l’espai, en una mena de narrativitat 
visual que Paul Klee va definir com la «línia que surt a passejar». 
 
EXPERIÈNCIES FRAGMENTÀRIES 
 
Kurt Schwitters va trobar poesia en les despulles fragmentàries de la realitat. Quan unia 
aquests elements els transformava en quelcom nou, carregat de significat i de bellesa. Encara 
que els seus collages ens semblen caòtics, les parts encaixen a la perfecció les unes amb les 
altres. Aquestes desferres i deixalles de les seves obres eren un reclam per a la reflexió sobre 
la cultura que condueix a la massacre i constituïen elegies incòmodes al final d’una època, una 
forma artística nova que era alhora una mena de relíquia, una condemna d’aquest món i un 
monument commemoratiu a la resistència creativa. Els treballs d’aquesta secció activen en la 
nostra imaginació les possibilitats expressives d’aquests elements retornats al terreny de la 
metàfora i en un procés de renovació continu. 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

7

 

ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 

Conferències a càrrec del comissari 

Divendres 1 de desembre / 19 h 
A càrrec de Josep Salvador, conservador de l’IVAM 

Preu per persona: 4 €. Places limitades 
 
ACTIVITATS PER AL PÚBLIC GENERAL 

Visites comentades 

Dijous i dissabtes / 18 h 
Preu per persona: 3 € 

 
Vermut tertúlia 

Diumenges / 12 h 

Preu per persona: 4 € 
 
Visites concertades per a grups 

Horari a convenir 
Reserves: 976 768 201 
Preu per grup: 60 € 

Idiomes: castellà, anglès i francès 
 
Visites amb cafè tertúlia 

Per a grups: dia i hora a convenir 
Preu per grup: 60 €; reserves: 976 768 201 
Idiomes: castellà, anglès i francès 

Individualment: dimarts / 16.30 h 
Preu per persona: 4 € 
 

ACTIVITATS FAMILIARS 

 
 

Visites en família 
Diumenges / 11 h 
Preu per persona: 2 € 
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Espai educatiu (+5) 

Noves imatges per a nous mons 
Un espai dedicat a les famílies, amb activitats al voltant de l’exposició. Accés lliure amb 

l’entrada a l’exposició. 
 
ACTIVITATS EDUCATIVES 

 
 
Visites comentades i dinamitzades per a grups escolars 

Un recorregut per l’exposició que proposa una aproximació als continguts a través de 
l’observació de les obres, el diàleg amb els participants i un seguit d’activitats 
pràctiques. 

Nivells: educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius 
Durada de la visita dinamitzada: 1 h i 30 min. Durada de la visita comentada: 1 h 
Preu: 25 € per grup (màxim 30 alumnes per grup) 

Reserves: 976 768 201 
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De l’1 de desembre de 2017 al 18 de febrer de 2018 

  
 

 
CaixaForum Saragossa 

Av. de Anselmo Clavé, 4 
50004 Saragossa 
Tel. 976 768 200 

 
Horaris 

Obert tots els dies 

De dilluns a diumenge, de 10 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 

www.obrasociallacaixa.org 
 

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 a 
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@fundaciolacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 @ FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #NousmonsCaixaForum 


