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CaixaForum Palma se submergeix 
en la poètica de l’art inacabat 

 
 

 El centre cultural presenta Non finito. L’art de l’inacabat, juntament 

amb el Museo Nacional de Escultura, referent centenari que difon la 

col·lecció més significativa de l’escultura espanyola.  

 L’exposició explora obres d’art de totes les èpoques que, per 

diferents motius, no es van acabar, van quedar interrompudes o van 

ser concebudes de manera intencionada com a fragments.  

 La mostra, que reuneix 85 obres de més de 40 museus i col·leccions, 

subratlla la predilecció constant dels artistes al llarg de la història 

per les formes fragmentàries.  

 S’hi proposen sis categories d’art inacabat: l’encant dels inicis, les 

abreviatures en cerca de la riquesa expressiva, la imaginació del 

desastre, la metamorfosi, l’erosió i l’aspiració de l’infinit. S’estrena a 

CaixaForum Palma i, més endavant, viatjarà al Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid i a CaixaForum Saragossa.  

 El recorregut reuneix peces de Joseph Beuys, David Hockney, 

Antonio López, El Greco, Dora Maar, Max Ernst, Rembrandt van Rijn, 

Marcel Duchamp, Marc Chagall, Federico Fellini, Eduardo Chillida, 

Jean Auguste Dominique Ingres, Brassaï, Eugenio Lucas, Joaquim 

Sorolla, Ignasi Aballí, Alonso Berruguete, Joan Miró, Hiroshi 

Sugimoto, Francisco Salzillo, Andreas Gursky, Buster Keaton, 

Georges Perec i William Kentridge, entre d’altres.  

 

Non finito. L’art de l’inacabat. Concepció i producció: exposició produïda pel Museo 

Nacional de Escultura (Ministeri de Cultura i Esport) en col·laboració amb la Fundació 

”la Caixa”. Comissariat: María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura. 

Dates: del 7 d’abril al 15 d’agost de 2021. Lloc: CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 

3).  

 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum #NonFinitoCaixaForum 
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Palma, 7 d’abril de 2021. La directora de l’Àrea d’Exposicions i Col·lecció de la 

Fundació ”la Caixa”, Isabel Salgado; la directora de CaixaForum Palma, 

Margarita Pérez-Villegas, i la directora del Museo Nacional de Escultura i 

comissària de la mostra, María Bolaños, han presentat aquest dimecres 

l’exposició Non finito. L’art de l’inacabat, que es podrà visitar fins al 15 d’agost 

de 2021 al centre cultural balear. 

 

En col·laboració amb el Museo Nacional de Escultura, Non finito. L’art de 

l’inacabat ofereix una mirada contemporània sobre l’obra de grans mestres de la 

pintura, l’escultura, la literatura o el cinema, en la mateixa línia d’altres 

exposicions de la Fundació ”la Caixa”. La col·laboració entre la Fundació 

”la Caixa” i el Museo Nacional de Escultura, que es va iniciar el 2015 amb 

Temps de malenconia. Creació i desengany a l’Espanya del Segle d’Or, va crear 

una sinergia molt positiva i estimulant. Non finito viatjarà després al Museo 

Nacional de Escultura, a Valladolid, on es podrà visitar entre el 22 de setembre 

de 2021 i el 9 de gener de 2022. Més endavant, es presentarà a CaixaForum 

Saragossa.  

 

Aquesta proposta expositiva, suggeridora i actual, reuneix 85 obres d’art 

procedents de més de quaranta col·leccions i museus públics i privats 

d’Espanya, Regne Unit, França i Portugal. Entre les peces, destaquen 

obres d’art de Joseph Beuys, David Hockney, Rembrandt van Rijn, Antonio 

López, El Greco, Jean Auguste Dominique Ingres, Francisco Salzillo, Pablo 

Gargallo, Antoni Gaudí, Dora Maar, Max Ernst, Marcel Duchamp, Jorge 

Luis Borges, Marc Chagall, Federico Fellini, Eduardo Chillida, Brassaï, 

Joaquim Sorolla, Ignasi Aballí, Alonso Berruguete, Hiroshi Sugimoto, 

Robert Walser, Georges Perec, Joan Fontcuberta i William Kentridge, entre 

d’altres.  

El recorregut presenta obres 

del British Museum; el Centre 

Pompidou; el Museo 

Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía; el Museo 

Nacional de Escultura; el 

Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC); l’Institut 

Valencià d’Art Modern 

(IVAM); la Fundació Joan 

Miró; el Museo Sorolla; el 

Museo Pablo Gargallo; el 

José Manuel Ballester, Fantasía italiana, serie «Espacios ocultos» (Fantasia italiana, sèrie 
«Espais ocults»), 2012. © Foto Gasull © José Manuel Ballester, 2020 
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Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa; el Museo de Bellas Artes de Bilbao; el 

Museo del Romanticismo; el Museo Baltasar Lobo, de Zamora; la Col·lecció Joan 

Abelló; la Biblioteca Nacional de España; el Robert Walser Archiv, de Berna; el 

Museo Casa Natal de Jovellanos; el Museu de Belles Arts de València; la 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani; la Fundació Sorigué; la Fototeca de 

l’IPCE; l’Archivo Lafuente; la Cinématèque Française; el Centro de Arte 2 de 

Mayo, de la Comunidad de Madrid; el Museo Lázaro Galdiano; la Col·lecció 

Vicenç Furió; el Museo Salzillo; l’Archivo de la Catedral de Valladolid; el Museo 

Nacional de Artes Decorativas; l’associació Construire le Futur; el Chillida Leku; 

la Biblioteca Histórica de Santa Cruz; el Museo de Santa Cruz, de Toledo, i els 

Fondos Históricos IES El Greco, entre d’altres.  

 

Non finito. L’art de l’inacabat és una 

exposició de tesi que va més enllà de la 

distinció entre clàssics i moderns, 

concebuda sobre la idea que la 

predilecció per les formes fragmentàries 

ha estat una constant de la creació 

artística des de temps remots. La 

història, que se sol fixar en les creacions 

mestres, també ha deixat nombrosos 

exemples d’obres inconcluses, 

imperfectes, en plena metamorfosi, 

interrompudes per accident o amb 

intenció, concebudes com a fragments. 

Com explica la comissària, María 

Bolaños, «la modernitat s’ha sentit cada vegada més atreta per aquesta condició 

fragmentària i ha reservat un espai per a la imperfecció, perquè considera que 

l’obra inacabada és més vivaç i autèntica, més emocionant, plena de 

suggeriments». I continua: «Mentre que les obres mestres ens semblen 

envoltades d’una aura sagrada que ens paralitza amb la seva perfecció, l’obra 

incompleta, trencada o esbossada que descobrim a la sala d’un museu es 

guanya la nostra estima amb una lluïssor especial perquè és més favorable a la 

sorpresa i a les connexions inesperades, a les mirades menys permanents, com 

si amagués un secret que se’ns escapa, però que desperta les ganes de saber 

més, d’aprofundir i d’entendre».  

 

 

Fins al segle XVI, només una circumstància involuntària podia explicar que una 

obra d’art quedés inacabada, la qual cosa s’interpretava com una «falta», com 

Marcel Duchamp, Rotoreliefs (Rotorelleus), 1935. Archivo 
Lafuente © Association Marcel Duchamp. VEGAP, Mallorca 2021 
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un fracàs. I van ser grans mestres del Renaixement, tan dispars com Miquel 

Àngel, Leonardo da Vinci o Ticià, els que van trobar en el non finito una 

categoria interessant en si mateixa. 

 

Algunes grans obres mestres s’han fet cèlebres precisament perquè van quedar 

congelades en una de les seves fases. És el cas de l’enigmàtica L’art de la fuga, 

que un Johann Sebastian Bach cec i malalt va deixar aturada abruptament al 

compàs 239, poc abans de morir, i va llegar així a diverses generacions de 

compositors una obra plena de missatges en clau. I també és el cas de la tomba 

de Juli II, que Miquel Àngel no va poder arribar a concloure. El projecte, que ell 

anomenava «tragèdia de la Sepultura», el va perseguir durant dècades i va 

quedar interromput per circumstàncies fortuïtes. És probable que la seva 

presència durant anys al taller l’induís a meditar sobre la transcendència del no 

acabat. I, de fet, Miquel Àngel és considerat el pare de la noció moderna de non 

finito, segons la qual la forma inacabada sembla que amaga l’essència mateixa 

de l’obra i, a la vegada, una paradoxa: que la imperfecció pot assolir la perfecció. 

 

Tot i així, va ser especialment en el Romanticisme quan l’interromput, el 

fragmentari, l’esbós i l’apunt van adquirir una importància decisiva en la literatura 

i l’art, i van esdevenir emblemes de la modernitat. 

 

L’últim quadre de Sorolla 

 

A l’exposició destaca la 

presència de l’últim quadre de 

Sorolla. Es tracta d’un retrat de 

Mabel Rick, esposa de 

l’escriptor asturià Ramón Pérez 

de Ayala, que l’artista no va 

arribar mai a acabar. Mentre el 

pintava un matí de juliol al seu 

jardí, l’artista va tenir un atac 

que li va impedir de tornar a 

pintar. 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Sorolla Bastida, Retrat de Mabel Rick. Senyora Pérez de Ayala, c. 1920. © 

Madrid, Museo Sorolla 
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Els temes de l’exposició 

 

A través d’analogies sorprenents, la mostra discorre en sis àmbits o categories 

temàtiques de l’art inacabat. La primera, titulada «L’encant dels inicis», està 

dedicada al treball al taller, a l’emoció dels preliminars. En aquest espai, l’artista 

es troba en un estat d’ebullició i de curiositat que el porta a experimentar des del 

seu jo creador més íntim quan l’obra encara no «és». 

 

L’àmbit següent, «Abreviatures», posa l’accent en els artistes que es van 

desviar del convencionalisme de l’obra acabada i van sentir una atracció per la 

llibertat expressiva. En el Renaixement ja s’enaltia el «furor sobtat» que donava 

preeminència a la factura lliure i als esborranys descurats. Aquesta elecció va 

anar guanyant terreny amb el temps, però la que va marcar una fita en la 

valoració del non finito va ser la rebel·lia dels romàntics, que el van exaltar i 

venerar. Amb l’arribada de les avantguardes, es van esborrar les fronteres i els 

tallers artístics es van omplir d’obres fetes només amb línies, taques de color o 

geometries. 

 

El tercer àmbit, «Babel. La 

imaginació del desastre» 

fa al·lusió a l’abisme que 

s’obre entre l’afany de 

grandesa de l’artista, el 

seu gran interès pels 

ideals perfectes i el 

desànim davant les 

derrotes reals. Així doncs, 

la torre de Babel no va ser 

només un edifici esfondrat, 

sinó també una noció 

teòrica: la de l’absolut impossible. 

 

En el quart àmbit, «Metamorfosis», l’exposició parla de les obres d’art que 

sembla que no tenen principi ni fi, que es conceben com a llocs oberts i en 

transformació constant.  

 

«L’erosió», títol del cinquè àmbit, s’atura en el «futur imperfecte» de les obres 

d’art que es poden considerar inacabables com a conseqüència del pas del 

temps, que acabarà provocant canvis físics i nombroses ferides que portaran la 

Fritz Lang, Metropolis, 1927. Episodi «La construcció de la torre de Babel». Gentilesa de la 

Friedrich-Wilhelm-Murnau Foundation, Alemanya / Maragda Mediática SL 
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peça a adquirir una nova dimensió única en la qual se sumen bellesa i 

profunditat. 

 

En l’àmbit «En l’Àlef. L’infinit», els espectadors podran contemplar una 

constel·lació d’obres d’art que fan al·lusió al revers del concepte del non finito: 

l’infinit com a motor creatiu i noció abstracta que només es pot pensar en l’ordre 

estètic. 

 

Amb motiu de l’exposició s’ha publicat un catàleg, editat per la Fundació 

”la Caixa” i el Museo Nacional de Escultura, que inclou textos de la directora i 

comissària María Bolaños («Totes les belleses que haurien pogut ser»), Miguel 

Sobrino («Un instant a la vida de les pedres»), Javier Arnaldo («Una crítica de la 

finitud») i José María Parreño («Inacabat, incomplet, infinit»). 

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les obres d’art tenen maneres diferents d’existir. La història se sol fixar en les obres 

mestres, però ens ha deixat nombroses creacions imperfectes, interrompudes, 

abandonades per accident o amb intenció, concebudes com a fragments. La còlera, la 

malenconia, el termini d’un client, l’atzar, el fracàs… poden deixar una creació aturada 

enmig del seu viatge. 

 

Les nocions d’obra perfecta i d’obra inconclusa han estat sotmeses a canvis continus. 

En èpoques clàssiques, l’inacabament s’interpretava com una «falta», però aquesta 

distinció es va fer cada cop més porosa i la modernitat es va sentir cada vegada més 

atreta per aquesta condició fragmentària, perquè la considerava més vivaç i autèntica, 

més emocionant, plena de suggeriments. Com una alenada d’aire fresc. Mentre que 

l’obra mestra se’ns apareix envoltada d’una aura sagrada que ens paralitza amb la seva 

perfecció, l’obra fallida, trencada o esbossada que descobrim al racó d’un museu brilla 

amb una lluïssor especial, perquè és més favorable a la sorpresa i a les connexions 

inesperades, a les mirades menys permanents. Com si amagués un secret que se’ns 

escapa, però que ens fa venir ganes de saber-ne més i d’entendre.  

 

Som aquí, doncs, convidats a emprendre una lectura «líquida», fluida, fluctuant, de l’art, 

centrada en els processos, els moviments, les fractures, les existències menors, allò 

que no es diu. Perquè les obres inacabades són les que més s’assemblen al món, 

sempre en estat de trànsit. 
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1. L’ENCANT DELS INICIS 

 

Aquesta secció està dedicada a l’emoció dels preliminars, a la franquesa i la desmesura 

dels inicis; a aquell moment d’expectació en què l’obra encara no «és». L’escenari 

d’aquest moment germinal és el taller, un lloc de creació i treball que no es deixarà mai 

de veure com un santuari secret i solemne, d’inquietuds i valenties artístiques, en què 

endevinem delicades negociacions entre la ment, l’ull i la mà.  

Apunts al llapis, esbossos de fang o aquarel·la, croquis, marbres tot just desbastats, 

plantilles i tota mena d’estadis experimentals, d’errors i correccions visibles, de 

passades a mig fer, formen un magma bullent que ens permet endevinar on tenia 

posada l’artista la seva consciència més íntima. Heus aquí el creador en el seu moment 

més impredictible, però també en el seu estat més genuí i més audaç, quan s’esdevenen 

les coses més interessants. No es troba en estat de mestria, sinó de curiositat. Assaja 

una forma, una altra. Calcula, improvisa. Avança a les palpentes. És un heroi de la 

indecisió. 

 

2. ABREVIATURES 

 

Hi va haver artistes que, desviant-se del convencionalisme de l’obra acabada i atrets 

per la llibertat expressiva, es van mantenir obstinadament obedients a la sinceritat del 

seu gest. Ja al Renaixement, es va enaltir el «sobtat furor» que donava preeminència a 

la factura lliure i a les taques desacurades. Aquesta tria va guanyar terreny amb el 

temps, però va ser una rebel·lia dels romàntics el que va marcar una fita en la valoració 

del non finito. Ells el van exaltar, el van col·locar sobre el pedestal i el van venerar. Es 

tractava de «no acabar», de romandre en el caos, de vorejar el precipici. Quan van 

arribar les avantguardes es van esborrar definitivament les fronteres i els talleres 

artístics es van omplir d’obres fetes només de línies o només de colors o només de 

geometries.  

Aquest art de l’abreviació va exigir als espectadors un canvi d’hàbits visuals. L’artista 

els va obligar a respectar el seu esforç creatiu, a deixar-se sorprendre per l’interrogant 

de l’obra i a acceptar el fragment, l’elemental i el «quasi» com a categories interessants. 

D’aleshores ençà, el mínim no ha fet sinó guanyar adeptes. La imperfecció és un cim. 

 

3. BABEL. LA IMAGINACIÓ DEL DESASTRE 

 

Heus aquí l’edifici més arrogant i tràgic de la història. L’obra inacabada en estat pur. 

Tothom coneix el relat bíblic de la torre de Babel, una construcció que van emprendre 

els supervivents del diluvi universal, tan grandiosa que havia d’arribar al cel. La seva 

desastrosa fi va romandre en l’imaginari europeu com a símbol de les ambicions 

humanes que, quan són desmesurades, condueixen al fracàs i atrauen la còlera —i 

també l’enveja— dels déus.  
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Fascinant i negativa alhora, Babel va viure l’edat d’or en èpoques de glorificació de les 

creacions humanes, com ara en l’humanisme renaixentista o l’avantguardisme europeu 

de principis del segle xx, combinant la seva doble significació: com a vertigen creatiu i 

com a somni utòpic. 

El mite d’aquest gratacel dona una nova dimensió a la idea de non finito, ja que encarna 

l’abisme que s’obre entre l’afany de grandesa de l’artista, la seva obstinació en ideals 

perfectes i el desànim davant les derrotes reals. Així doncs, Babel no és solament un 

edifici esfondrat, sinó també una noció teòrica: la de l’absolut impossible. 

 

4. METAMORFOSIS 

 

Hi ha obres que no s’estan mai quietes. Que, tot i estar acabades, no ho aparenten. Que 

sembla que no tenen principi ni fi. Indecises, capritxoses, incoherents, mostren el món 

com un perpetuum mobile, com una eufòria dinàmica en què tot neix. Imbuïdes de la 

passió pels naixements i els canvis, aquestes obres es conceben com llocs oberts, 

energies potencials, estats de metamorfosi. I, en conseqüència, les seves formes són 

inestables: apareixen i es desfan, es defineixen, s’interrompen; es resisteixen a la forma, 

però, al mateix temps, l’afirmen. Un vast repertori d’estils —des del manierisme del segle 

XVI fins al surrealisme d’avantguarda— i de tècniques —des del grotesc fins al frottage, 

des de l’anamorfosi fins a les «melanografies»— expressen aquesta sensibilitat 

transformista.  

Davant d’aquest gènere d’art, l’observador, perplex, està sotmès a un vaivé visual que 

el fa oscil·lar entre mirar de prop o de lluny, entre reconèixer i no reconèixer. Reflexionar 

sobre la metamorfosi és, doncs, meditar sobre aquest instant en què qualsevol cosa es 

pot transformar en una altra. Entendre és peregrinar: el món és confusió. 

 

5. L’EROSIÓ 

 

Tota obra d’art és, per naturalesa, interminable. Està sotmesa a la llei del temps. Una 

vegada conclosa per l’autor, no roman intacta, sinó que l’espera un «futur imperfecte»: 

a mesura que creua els segles, sofrirà canvis físics, es marcirà, serà cruelment 

maltractada, cremarà, morirà o renaixerà. I arribarà al nostre present amb cicatrius 

visibles. En mostrar les ferides del seu passat, les obres adquireixen una nova vida. Es 

tornen úniques i, per tant, guanyen en bellesa i profunditat. 

Aquest desgast desperta en el contemplador l’emoció del que ha quedat a la vista, però 

també la malenconia del que han perdut. Plini el Vell apel·lava a aquesta «poètica de 

l’absència» quan confessava, davant dels fragments artístics de temps llunyans, el seu 

commogut desig d’imaginar les parts desaparegudes: «Emocionats per un tendre dolor 

en veure aquestes obres mestres, els prestem tot allò que manca, suplim el nostre desig, 

llegim en l’obra tota la puresa del geni que la va concebre, hi veiem totes les belleses 

que hi havien de lluir». 
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6. EN L’ÀLEF: L’INFINIT 

 

L’infinit. Aquest seria el darrer dels valors del non finito, el seu revers. Aquesta totalitat 

fantasiosa i inconcebible que és el sens fi. L’infinit i el non finito com a pols d’una mateixa 

tensió. Art inacabable, doncs, com a revers de l’art inacabat. Tot i que l’infinit és una 

noció abstracta que solament es pot pensar, en l’ordre estètic ha produït troballes 

esplèndides. Des de temps antics, els artistes s’han relacionat de prop amb l’infinit, amb 

una familiaritat vedada a la majoria dels humans, i li han donat forma a través de la 

imaginació més fina i penetrant: la immensitat dels cels, l’eternitat del que és diví, el 

vertigen de l’innumerable, la fuga hipnòtica d’una repetició, la composició en abisme, el 

moviment perpetu, la cinta de Moebius. 
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 

 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LA COMISSÀRIA: «NON FINITO. L’ART DE 

L’INACABAT» 

 

Dimecres 7 d’abril de 2021, a les 18 h 

 

Les nocions d’obra perfecta i d’obra inconclusa han estat sotmeses a canvis continus. 

En èpoques clàssiques, l’inacabament s’interpretava com una «falta», però aquesta 

distinció es va fer cada cop més porosa i la modernitat es va sentir cada vegada més 

atreta per aquesta condició fragmentària, perquè la considerava més vivaç i autèntica, 

més emocionant, plena de suggeriments. Com una alenada d’aire fresc. 

 

Mentre que l’obra mestra se’ns apareix envoltada d’una aura sagrada que ens paralitza 

amb la seva perfecció, l’obra fallida, trencada o esbossada que descobrim al racó d’un 

museu brilla amb una lluïssor especial, perquè és més favorable a la sorpresa i a les 

connexions inesperades, a les mirades menys permanents. Com si amagués un secret 

que se’ns escapa, però que ens fa venir ganes de saber-ne més.  

 

L’exposició presenta un recorregut excepcional per submergir-se en la poètica de les 

obres d’art inacabades. María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura y 

comissaria, introduirà l’exposició i presentarà els detalls del projecte en aquesta 

conferència inaugural.  

 

PLANIFICACIÓ DE LA VISITA I SERVEIS D’EDUCADORS 

 

Per garantir la seguretat dels visitants i el compliment de les mesures sanitàries 

contra la COVID-19, CaixaForum Palma aplica un protocol de seguretat i higiene 

que inclou la neteja i la desinfecció periòdica dels espais, com també la limitació 

de la capacitat de les exposicions i les activitats per garantir en tot moment la 

distància de seguretat entre persones, a més de l’ús obligatori de la mascareta i la 

disponibilitat de gel hidroalcohòlic.  

 

El centre cultural disposa d’un servei d’educadors durant tota la setmana que 

preveu la presència d’un educador o educadora a la sala a disposició del públic 

per a qualsevol dubte o comentari sobre les exposicions. El servei es presta 

durant els horaris següents:  

 

https://caixaforum.org/ca/palma/p/conferencia-a-carrec-de-la-comissaria-non-finito_a16999900
https://caixaforum.org/ca/palma/p/conferencia-a-carrec-de-la-comissaria-non-finito_a16999900
https://caixaforum.org/ca/palma/p/non-finito-l-art-de-l-inacabat_a12682358
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De dilluns a divendres, d’11 a 13 h; dimecres i divendres, de 18 a 20 h; i 

dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Servei gratuït inclòs amb l’entrada. Més 

informació, a recepció.  

 

Per tal de facilitar l’accés i millorar l’experiència dels visitants, es recomana 

planificar la visita amb temps per mitjà de la reserva o l’adquisició d’entrades a 

través del web. Al web de CaixaForum Palma, els visitants hi poden saber quin 

és la disponibilitat d’entrades per franja horària per canalitzar la seva petició i, 

d’aquesta manera, garantir el seu accés a la sala, la capacitat de la qual està 

limitada actualment per les mesures de seguretat sanitària.  

 

A més, CaixaForum Palma torna a oferir les visites comentades per al públic 

escolar i per al públic general, i també dinamitza l’Espai Família a través de 

propostes dirigides a tots els públics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://educaixa.org/ca/-/non-finito-visita-comentada-escolar-2
https://educaixa.org/ca/-/non-finito-visita-comentada-escolar-2
https://caixaforum.org/ca/palma/p/visita-comentada-non-finito_a17068092
https://caixaforum.org/ca/palma/p/el-paisatge-infinit_a17003204
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NON FINITO. 
L’ART DE 

L’INACABAT 
 

Del 7 d’abril al 15 d’agost de 2021 
  

 

CaixaForum Palma  

Plaça de Weyler , 3 

07001 Palma 

Tel.: 971 178 512 

icaixaforumpalma@magmacultura.com 

 

 

 

 

HORARI 

De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 

 

Es recomana adquirir les entrades a 

través del web del centre: 

www.CaixaForum.org  

 

 
 
 
 
 
Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 

Cristina Font / 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org 

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

       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #NonFinitoCaixaForum 

http://www.caixaforum.org/
https://twitter.com/CaixaForum

