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La cala encantada de Joaquim Mir dialoga 
amb els paisatges d’Anglada-Camarasa a 

CaixaForum Palma 
 

 CaixaForum Palma posa a dialogar els paisatges d’Hermen Anglada-

Camarasa amb La cala encantada de Joaquim Mir, de la Col·lecció 

ENAIRE d’Art Contemporani, en un nou recorregut expositiu que 

obrirà les portes al públic el proper dijous 5 de novembre. 

 

 L’oli de gran format, que el pintor barceloní va fer per encàrrec de 

l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner amb l’objectiu decorar la sala-

menjador del Grand Hôtel de Palma, seu actual de CaixaForum, 

romandrà temporalment al centre cultural, on es va exhibir per primer 

cop. Habitualment, es troba a la Sala d’Autoritats de l’Aeroport de 

Palma. 

  

 La mostra presenta una selecció de la Col·lecció Anglada-Camarasa 

de la Fundació ”la Caixa” juntament amb dues importants pintures de 

Mir i Anglada, La cala encantada i Tempesta a la platja, ambdues 

cedides en préstec per la Col·lecció ENAIRE d’Art Contemporani.  

 

 L’acord entre ambdues institucions permet generar un diàleg entre els 

dos artistes i donar visibilitat, des de CaixaForum, a peces de les dues 

col·leccions. 

 

Palma, 4 de novembre de 2020. CaixaForum Palma posa a dialogar els 

paisatges d’Hermen Anglada-Camarasa amb la pintura La cala encantada, de 

Joaquim Mir, una de les més rellevants i imponents de l’artista, en un nou 

recorregut expositiu que obrirà les portes al públic el proper dijous 5 de 

novembre. 

 

La mostra pictòrica presenta una selecció de la Col·lecció Anglada-Camarasa 

de la Fundació ”la Caixa” juntament amb dues importants pintures de Mir i 

Anglada, que són La cala encantada i Tempesta a la platja, ambdues cedides 

en préstec per la Col·lecció ENAIRE d’Art Contemporani, gràcies a un acord 



 

 

 

 

Nota de premsa 
 
 

 
 
 

entre ambdues institucions que permet generar un diàleg entre els dos artistes i 

donar visibilitat, des de CaixaForum, a peces de les dues col·leccions. 

 
Anglada-Camarasa i Mir, dos dels grans paisatgistes de la pintura catalana 

 

Hermen Anglada-Camarasa i Joaquim Mir són considerats dos dels grans 

paisatgistes de la pintura catalana; dos artistes amb trajectòries paral·leles que 

van confluir en la seva admiració pel paisatge de Mallorca. Si bé en moments 

lleugerament diferents, la descoberta de l’illa va ser decisiva per tots dos, ja 

que els va permetre trobar un llenguatge propi tot desenvolupant una pintura de 

paisatge personal, moderna i original, plena de llum i de color. 

 

Dintre de la seva programació, la Fundació ”la Caixa” posa especial atenció a 

l’art dels segles XIX-XX, amb l’objectiu de promoure la divulgació entorn d’una 

època clau per entendre la sensibilitat contemporània. En la mostra Blau. El 

color del Modernisme, que va tancar les seves portes el passat 12 d’octubre a 

CaixaForum Palma, es va sumar, com a novetat, l’emblemàtica pintura de Mir. 

 

La cala encantada, de Joaquim Mir, es fruit de l’estància a Mallorca de l’artista 

entre el 1900 y 1904. A l’illa va desenvolupar una personal interpretació del 

color blau. Per encàrrec de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el saló-

menjador del Grand Hôtel de Palma va ser decorat amb panells de Mir i 

Rusiñol.  El 1901, Mir va descobrir a Deià un lloc inspirador, y allí va pintar tres 

versions d’aquest quadre: un es troba al MNAC, un altre al Museu de 

Montserrat i el tercer, que es pot contemplar a la mostra actual, pertany a la 

Fundació ENAIRE i està exposat permanentment a la Sala d’Autoritats de 

l’Aeroport de Palma de Mallorca. Aquesta obra mostra una visió panoràmica de 

la cala de Sant Vicenç, on –como va destacar el pintor--, “el mar, blau cobalt, 

reflecteix aquestes roques enceses i queda també vermell com la sang”. 

 

Anglada-Camarasa, un dels pintors de major projecció d’inicis del segle XX 

 

Anglada-Camarasa va néixer a Barcelona el 1871 i, format entre Catalunya i 

París, va esdevenir un dels pintors de major projecció internacional d’inicis del 

segle XX. A partir de l’any 1900, la seva obra, sorgida sota el paraigua del 

postimpressionisme, va erigir-se en referent i va destacar per les escenes de 

dissoluta vida nocturna parisenca, de carrer, de locals d’oci i d’interiors amb 

llum elèctrica. A aquestes peces, s’hi van afegir poc després, fruit de diversos 
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viatges per la Península, les imatges del tipisme valencià i gitano. Amb l’esclat 

de la Primera Guerra Mundial, però, Anglada-Camarasa es va refugiar al Port 

de Pollença i, de Mallorca estant, va desenvolupar un nou vessant creatiu, 

pintant uns paisatges lírics i de colors esclatants que van convertir-se en motiu 

central de la seva producció.  

 

La selecció de pintures d’Anglada-Camarasa que es mostra al recorregut 

permet comprovar tant les qualitats decoratives, quasi escenogràfiques, 

d’algunes de les seves obres com la potència plàstica dels seus paisatges. 

D’una banda, els grans olis València i El tango de la corona posen en relleu la 

descoberta de temes del folklore d’Espanya a partir del 1904. De l’altra, els 

paisatges Capvespre a la badia de Pollença, Després de la tempesta i, en 

especial, la pintura Tempesta a la platja, dialoguen amb La cala encantada, i 

formen un conjunt excepcional que permet comprendre l’alt grau d’originalitat 

de la pintura de paisatge desenvolupada a Mallorca a la primera meitat del 

segle XX. 

 

L’exposició compta amb un servei d’educadors per a públic general, de dilluns 

a dissabtes, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i diumenges i festius d’11 a 

14hores. També ofereix visites comentades per a grups escolars, de dilluns a 

divendres, des de primària fins a batxillerat. 

 

Cronologia Hermen Anglada-Camarasa i Joaquim Mir 

 

1871-1873 

Hermen Anglada-Camarasa neix a Barcelona l’11 de setembre de 1871. 

Joaquim Mir neix a la mateixa ciutat el 6 de gener de 1873.  

 

1885-1893 

Anglada-Camarasa es forma amb Modest Urgell i Tomàs Moragas i comença a 

pintar a Vilanova i la Geltrú i a Arbúcies. Mir comença a pintar uns anys més 

tard que Anglada-Camarasa; inicia la seva formació a l’Acadèmia de Lluís 

Graner i pinta a Barcelona i els voltants. 

 

1894-1900 

A partir del 1894, Mir es forma a l’Escola de Llotja i entra a formar part del grup 

de joves pintors postmodernistes conegut com la Colla del Safrà. El març 

d’aquell any, Anglada-Camarasa celebra la seva primera exposició individual a 
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la Sala Parés i, poc després, marxa per primera vegada cap a París, on s’està 

fins a finals del 1895 i passa algunes dificultats i penúries. S’instal·la 

definitivament a París a finals del 1897, poc després de l’obertura del local Els 

Quatre Gats a Barcelona, on els artistes catalans entraran en contacte amb les 

tendències modernes de la pintura europea. 

 

1900-1904 

Després de passar per Madrid, al tombant del 1900 Mir arriba a Mallorca, on fa 

una estada decisiva en la seva vida, fins a mitjan 1904. En paral·lel, a la 

primavera del 1900, Anglada exposa escenes de la vida nocturna parisenca a 

la Sala Parés (Barcelona) i, acabada la mostra, torna a París i esdevé professor 

a l’Acadèmia Colarossi. Mir exposa per primer cop a la Sala Parés el 1901, 

mentre que Anglada comença a gaudir del reconeixement internacional i 

exposa en diverses ciutats europees.  

 

1904 

Després d’un viatge a València que provoca un canvi en la temàtica de la seva 

obra, Anglada-Camarasa torna a París. Aquell mateix any, arran d’un greu 

accident a Mallorca, Mir pateix una crisi i és ingressat a l’Institut Psiquiàtric 

Pere Mata de Reus. 

 

1904-1914 

Anglada-Camarasa és professor de l’Acadèmia Vitti de París, exposa arreu 

d’Europa amb gran èxit i consolida el seu triomf internacional. Per la seva 

banda, Mir, després de dos anys reclòs, el 1907 s’instal·la amb la família al 

Camp de Tarragona i comença una etapa d’intensa activitat professional. 

 

1914-1936 

El 1914, Anglada-Camarasa inicia una llarga estada a Mallorca, fins a l’inici de 

la Guerra Civil. S’instal·la al Port de Pollença i la temàtica de la seva pintura 

canvia: interpreta el paisatge mallorquí en clau decorativista. Mir s’instal·la el 

1913 a Mollet del Vallès, on residirà vuit anys, fins a l’establiment definitiu a 

Vilanova i la Geltrú. 

 

1936-1940-1959 

Anglada-Camarasa, que passa la guerra entre Barcelona i Montserrat, s’exilia a 

França, a Pougues-les-Eaux (departament de Nièvre), on viu amb pocs mitjans 

pintant composicions florals i evocant temes d’èpoques anteriors. Joaquim Mir 
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mor a Barcelona el 1940. L’any 1948, Anglada torna a Mallorca, on continua 

pintant fins que un accident l’obliga a abandonar els pinzells el 1953. Mor al 

Port de Pollença el 7 de juny de 1959. 

 

 

Sobre la Fundació ENAIRE 

 

La Fundació ENAIRE és una institució cultural vinculada a ENAIRE. Entre els 

seus objectius es troben fomentar la cultura aeronàutica i la conservació, 

ampliació i divulgació del patrimoni artístic d’ENAIRE. Aquest patrimoni està 

format per una destacada col·lecció d’art espanyol i iberoamericà que, 

cronològicament, arrenca la segona meitat del segle XX i continua fins 

l’actualitat, i engloba més de mil obres de pintura, escultura, fotografia, obra 

gràfica, obra sobre paper i art multimèdia. 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Bárbara Siquier: 618 004 949 / bsiquier@fundacionlacaixa.org  

Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundacionlacaixa.org 

Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

 @  @FundlaCaixa @CaixaForum  
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