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Exposicions de nova creació, coproduccions amb museus europeus i americans, 
conferències amb especialistes internacionals i concerts protagonitzen el programa 
per a la temporada 2010-2011 
 
 

CaixaForum Madrid intensifica  
l’oferta cultural per a tots els públics  

 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu centre social i 

cultural a Madrid per a la temporada 2010-2011, marcada per una oferta 

cultural global ideada perquè tots els ciutadans i les ciutadanes hi 

puguin accedir. 

 

• CaixaForum Madrid acollirà la propera temporada una mirada inèdita a la 

relació artística i intel·lectual que van establir dos noms clau del segle 

XX, Salvador Dalí i Federico García Lorca, durant els vuit anys que van 

compartir a la Residencia de Estudiantes. 

 

• Així mateix, tindrà un protagonisme especial la fotografia, amb la primera 

mostra monogràfica dedicada a Jacques-Henri Lartigue, un dels 

principals noms del segle XX en aquest àmbit, i l'exhibició dels treballs 

d'Isabel Muñoz centrats en la infància d'arreu del món. 

 

• També aterraran a Madrid autèntiques joies de Teotihuacán, la que va ser 

la més important ciutat prehispànica al continent americà durant segles. 

L'art més actual serà present amb una mostra sobre la poderosa 

influència del cinema i la imatge en la cultura contemporània. 

 

• El Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” ampliarà aquest 

any el nombre d’activitats dedicades a tots els públics, amb conferències 

sobre temes d’actualitat, història, poesia i cinema, i una extensa 

programació musical que apostarà més que mai per la promoció de la 

música antiga, així com per les músiques del món i experimentals.  

 

 

Madrid, 27 de juliol de 2010.- El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació ”la 
Caixa”, Ignasi Miró, i la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han 
presentat aquest matí la programació de CaixaForum per al curs 2010-2011. La 
programació, un any més, es regirà per un principi clar: el seu caràcter cívic com a 
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espai de trobada entre la cultura i la ciutadania, que es reflecteix en una oferta 
d’activitats àmplia i global en la qual tenen cabuda tots els públics.  
 
CaixaForum Madrid s’erigeix, per tant, en una plataforma coherent amb les 
inquietuds socials actuals en potenciar el valor de la cultura com a element 
d’integració social. A través de les exposicions d’art modern, contemporani i d’altres 
cultures que programarà, així com concerts, cicles de literatura i poesia, debats 
d’actualitat, jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats adreçades a 
grups de gent gran, l’Obra Social ”la Caixa” promou el coneixement i el creixement 

personal dels ciutadans de totes les edats.  
 
Per a la temporada 2010-2011, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CaixaForum Madrid 
un programa global i innovador, al servei de la comunicació, la socialització i, en 
definitiva, el benestar de tots els ciutadans: un model únic de centre cultural, cívic i 
social que l’entitat ha traslladat els últims anys als altres centres que té repartits amb 
el segell CaixaForum.  
 
L’any 1993 va obrir el primer centre CaixaForum a Palma, a l’edifici projectat per 
Lluís Domènech i Montaner, i després va venir, el 2002, l’obertura de CaixaForum 
Barcelona, instal·lat a l’antiga fàbrica modernista Casaramona (obra de Josep Puig i 
Cadafalch), i el 2008, de CaixaForum Madrid, al cèntric Paseo del Prado. Des del 
2009, també les ciutats de Lleida i Tarragona tenen el seu propi CaixaForum, i els 
seguiran Girona, Saragossa i Sevilla. 
 
 
Dalí i Lorca, els grans noms de la fotografia i l'art d'altres cultures, així com la 

creació més contemporània, protagonistes a CaixaForum Madrid 

 
La temporada d’exposicions de CaixaForum Madrid arrencarà al setembre amb una 
mirada inèdita a la relació entre Salvador Dalí i Federico García Lorca. L'exposició 
Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes tracta la vinculació intel·lectual que van 
establir dos dels artistes més representatius del segle XX durant el seu pas per 
l'emblemàtica Residencia de Estudiantes.  
 
CaixaForum Madrid acollirà a continuació La temporada 2010-2011 oferirà a 
continuació L'efecte del cinema: il.lusió, realitat i imatge en moviment, que 
reflexionarà sobre la influència i impacte del cinema en la construcció de la nostra 
cultura visual, convertit el llenguatge cinematogràfic en un element clau per entendre 
l'art i la cultura d'avui. La mostra posa de manifest com el llenguatge cinematogràfic 
s'ha multiplicat des de la dècada dels seixanta en diferents formes artístiques com el 
videoart i les instal·lacions. 
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A partir de març, un dels principals noms de la fotografia del segle XX, Jacques-

Henri Lartigue prendrà el relleu a la primera gran mostra monogràfica que es 
presenta a Espanya. Jacques-Henri Lartigue. Imatges d'un món flotant mostrarà el 
seu mestratge a retratar la fragilitat de la vida i la lleugeresa del temps.  
 
Com sempre, la programació de CaixaForum Madrid prestarà especial atenció a l'art 
dels segles XIX i XX, època determinant per entendre la nostra cultura actual. Ho farà 
revisant l'arquitectura i l'art de l'avantguarda russa. Es tracta de la mostra més 
completa que s'ha dut a terme mai sobre l'època compresa entre 1915 i 1930, fent 
especial èmfasi en com artistes plàstics i arquitectes es van unir sota la causa 
bolxevic en un període marcat per la radicalitat de les seves propostes. Lost 

Vanguard, que es podrà veure el maig de 2011, també permetrà als visitants 
observar què ha quedat de tot allò gairebé un segle després.  
 
La temporada de CaixaForum Madrid tancarà amb una gran mostra de caràcter 
etnogràfic. Es tracta de Teotihuacán, ciutat dels déus, una oportunitat única per 
descobrir destacades peces de la qual va ser la més important ciutat prehispànica al 
continent americà durant segles. La mostra es podrà veure a Madrid dins del periple 
europeu que la portarà també a París, Zuric i Berlín. 
 
De forma paral·lela a la programació del Departament de Cultura, el Departament de 
Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" presentarà dues exposicions per 
sensibilitzar els ciutadans sobre la situació de diferents societats. Així, Infància. 

Fotografies d'Isabel Muñoz pretén conscienciar, a través de 40 imatges, audiovisuals 
i textos, de les realitats i drets dels nens i nenes a tot el món. D'altra banda, una 
mostra centrada en el terratrèmol d'Haití exemplificarà com s'actua en una 
emergència humanitària i posarà de relleu la capacitat de superació dels haitians 
davant l'esmentada tragèdia.  
 

 

Propostes culturals per entendre i viure la complexitat del món 

 
Any rere any, el programa d'Humanitats de l'Obra Social "la Caixa" constitueix un 
referent en el panorama intel·lectual del nostre país. A partir d'un extens repertori de 
propostes culturals (amb cicles de conferències, seminaris, arts escèniques i 
programació de cinema sobre temes tan variats com el pensament contemporani, la 
literatura i la poesia, la història i els temes psicosocials), es pretén aprofundir en els 

fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que permetin entendre les 

grans transformacions socials dels nostres dies.  
 
La temporada d'Humanitats s'iniciarà amb una revisió d'una etapa crucial per 
comprendre el món actual: l'Antiguitat grecollatina. Seguint l'estela de l'època 
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clàssica, un cicle s'endinsarà en la influència dels mites. A més, es continuarà la 
revisió de temes històrics amb un debat sobre la història dels imperis. 
 
La música i les arts escèniques també estaran presents en la programació 
d'Humanitats, amb cicles de conferències sobre la història del flamenc i propostes 
dirigides al públic familiar. 
 
La temporada musical de CaixaForum Madrid vindrà marcada per l'arribada dels 
concerts Antiqva. Inaugurat fa catorze anys com una de les propostes paral·leles del 
Festival de Música Antiga de Madrid de més acceptació popular, en els seus orígens 
amb el nom de Fringe, aquest projecte ha aconseguit reunir públic i intèrprets al 
voltant de la música en un espai lliure de comunicació . Des de l'edició de 2009 i amb 
el nou nom de Antiqva, aquesta iniciativa crea una valuosa plataforma d'expressió i 
suport adreçada a intèrprets europeus que treballen en el camp de la interpretació de 
la música antiga amb criteris i instruments històrics i que inicien les seves trajectòries 
professionals amb empenta i il·lusió, però també amb una innegable qualitat que, de 
ben segur, aviat els portarà a destacar en els circuits internacionals.  
 
A més, CaixaForum Madrid oferirà un ampli i variat conjunt de propostes, incloent-hi 
prestigiosos noms de la música antiga ja destacades personalitats i formacions 

de les músiques de tot el món, amb una gran varietat d'estils i formats. Així mateix, 
es programarà un cicle de música filmada que mostrarà les diferents formes en què 
la música i els músics del segle XX han estat plasmats en imatges. 
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TEMPORADA 2010-2011 
 

 

 

Exposicions 
 

Humanitats i música 
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Una exposició sobre el vincle artístic i intel·lectual que van establir Dalí i Lorca durant el 

seu pas per l'emblemàtica Residencia de Estudiantes 

 

Una mirada diferent a la relació entre el poeta i dramaturg Federico García Lorca (1898-1936) i 

l'artista Salvador Dalí (1904-1989) en el context de la Residencia de Estudiantes de Madrid, on 
tots dos es van conèixer el 1922, posant l'accent en la relació intel·lectual que van establir. 
Aquesta és l'essència de Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes, que arribarà a 

CaixaForum Madrid el setembre.  
 
El recorregut que proposa la mostra vol subratllar les tres etapes que caracteritzen els canvis 

de referents intel·lectuals i artístics entre Dalí i Lorca. Tres etapes que coincideixen amb 
l'evolució de la seva amistat. Es presenta material documental que dóna testimoni de la seva 
relació i diàleg artístic, al costat de les obres més significatives dels dos artistes.  

 
L'èmfasi en la vinculació intel·lectual més que en les peripècies biogràfiques dels dos 
proporciona una gran oportunitat al gran públic per acostar-se, no només a aquestes dues 

grans figures de la cultura espanyola, sinó també als protagonistes dels moviments 
d'avantguarda dels anys vint del segle passat: des del cubisme, passant pel futurisme, el 
purisme, el maquinisme, l'objectivitat o el surrealisme. Aquesta mirada transversal de 

l'avantguarda europea gairebé no s'ha abordat a Espanya. L'exposició s'organitza amb motiu 
del centenari de la fundació de la Residència d'Estudiants de Madrid.  
 

 
 
 

Dalí, Lorca i la Residencia de 
Estudiantes 

 

Del 23 de setembre de 2010 al 6 de febrer de 2011 

Inauguració: 22 de setembre 

Comissariat: Juan José Lahuerta 

Organització i producció: Fundació "la Caixa" i la 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 

(SECC) , amb la col·laboració de la Fundación Federico 

García Lorca, Fundación Gala-Salvador Dalí i la 

Residencia de Estudiantes 
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© Isabel Muñoz 

 
 
 
 

 

 
Un recorregut per la situació de la infància en el món en el 20 aniversari de la 

Convenció de Drets del Nen  

 

El 1989 es va aprovar la Convenció sobre els Drets del Nen, que defineix els drets humans 

bàsics amb què compten els nens i nenes a tot arreu. Aquest tractat, que és el que ha estat 
ratificat per un major nombre d'Estats i que és jurídicament vinculant, ha complert 20 anys, i 
UNICEF i l'Obra Social "la Caixa" ho celebren amb una exposició que, amb la col·laboració 

de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament (AECID), retrata la infància 
en el món. Per això, la fotògrafa Isabel Muñoz, Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts 2009, 
Premi PhotoEspaña 2009 i World Press Photo 2000 i 2005, ha viatjat a 20 països d'Europa, 

Àfrica, Àsia i Amèrica captant a través de la seva càmera les realitats vitals de les seves 
noves generacions. 
 

Infància. Fotografies d'Isabel Muñoz pretén conscienciar, a través de 40 imatges, 
audiovisuals i textos, de les realitats i drets dels nens i nenes a tot el món. Es tracta de 
retrats recollits en 20 països d'Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica que, a partir de casos 

particulars, ofereixen una panoràmica global de la seva situació en l'actualitat.  
 
Muñoz utilitza el retrat com a mitjà per apropar-se a diferents cultures i denunciar situacions 

injustes. Entre els seus treballs més coneguts destaquen les sèries sobre les maras de 
Guatemala, l'esclavitud, la tribu dels Surma d'Etiòpia i Sudan o els efectes del terratrèmol a 
Bam.  

 

 

Infància 
Fotografies d'Isabel Muñoz 

 

Del 16 de setembre al 15 de gener de 2011 

Inauguració: 15 de setembre 

Comissariat: Manuel Blanco 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”, 

UNICEF i Agencia Española de Cooperación para el 

Desarrollo (AECID) 
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Kelly Richardson, Exiles of the Shattered Star (fotograma), 2006 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,  
Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2007 

 
 

 

Dues mostres complementàries a Madrid i Barcelona reflexionaran sobre el paper del 

cinema i la imatge a la cultura contemporània. 

 

El cinema és avui dia pertot: als televisors, als ordinadors, als telèfons mòbils, etc. Tothom 
pot fer una pel·lícula de la seva vida. El llenguatge cinemàtic s’ha convertit en central per 
entendre l’art i la cultura actuals. L’efecte del cinema: il·lusió, realitat i imatge en moviment 

reflexiona sobre la influència i l’impacte del cinema a l’hora de construir la nostra cultura 
visual. Posa de manifest la manera com el llenguatge cinematogràfic s’ha multiplicat des de 
la dècada dels seixanta en diferents formes artístiques com ara el videoart i les instal·lacions. 

 
La mostra es divideix en dues parts, Realismes i Somnis, que es podran veure a Madrid i 
Barcelona, respectivament i de manera consecutiva, i que fan referència a les dues 

dimensions del cinema des que va néixer: els «somnis» de les pel·lícules màgiques de 
Méliès i els «realismes» dels treballs documentals dels germans Lumière. 
 

Realismes es divideix en dos àmbits. El primer es centra en pel·lícules que recreen 
Hollywood, el cinema de tot el món i la cultura popular, amb les propostes de Candice Breitz, 
Julian Rosefeldt i Ian Charlesworth, El segon estudia les representacions mediàtiques 

d'esdeveniments històrics i el gènere documental, amb els treballs de Matthew Buckingham, 
Paul Chan, Omer Fast, Runa Islam, Isaac Julien i Corina Schnitt. 
 

Es tracta, en definitiva, d’una aproximació inèdita al poder de les imatges a la nostra cultura a 
partir de l’obra d’una selecció d'artistes que, en la seva major part, s’han representat poc als 
centres d’art contemporani espanyols. 

 

L’efecte del cinema: 
il·lusió, realitat i imatge en 

moviment (somnis) 
 

Del 28 de gener al 24 d'abril de 2011 

Inauguració: 27 de gener 

Comissariat: Kerry Brougher i Kelly 

Gordon 

Organització i producció: Hirshhorn Museum and 

Sculpture Garden (Washington) i Obra Social ”la Caixa” 
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Primera gran mostra monogràfica a Espanya d’un dels noms cabdals de la fotografia 

del segle XX, un mestre retratant l’alegria de viure i la fragilitat de l’existència 

 

Jacques Henri Lartigue (Courbevoie, 1894 - Niça, 1986) és un dels grans noms de la 

fotografia del segle XX. Tot i que la pintura va ser la seva passió primordial, i sempre va 
considerar la fotografia com una dedicació de segon nivell, avui les seves fotografies són 
reconegudes com el retrat d’una època ja desapareguda, la de la burgesia francesa del segle 

passat. 
 
Les seves imatges són contemporànies a un període ple de convulsions i canvis socials –la 

Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, l’ocupació nazi de França, etc.– però Lartigue 
no mira aquests conflictes, la seva obra no vol ser una representació dels canvis polítics 
d’una època, però en canvi esdevé un document únic d’una època i d’una manera de viure. 

Ben al contrari: la seva fotografia sempre remet a la innocència, a l’espontaneïtat i a l’alegria 
de viure. 
 

El món flotant de Jacques-Henri Lartigue és la primera gran exposició que es dedica a 
Espanya al fotògraf francès i aplega prop de 200 imatges pertanyents a la Donation Jacques 
Henri Lartigue de París, així com altres objectes, com ara els seus Journals o agendes, de 

l’època. 
 
Amb tot aquest material, l’espectador podrà descobrir l’obra de Lartigue, caracteritzada pel 

seu desig de capturar amb la càmera la fragilitat de la vida, la brevetat de la felicitat i la 
lleugeresa i la velocitat d’un món canviant. 
 

El món flotant de Jacques-Henri 
Lartigue 

 

Del 4 de març al 19 de juny de 2011 

Inauguració: 3 de març 

Comissàries: Martine d’Astier de la Vigerie, directora de la 

Donation Jacques Henri Lartigue, Florian Rodari, historiadora 

de l’art. 

Producció i organització: Obra Social ”la Caixa” i Donation 

Jacques Henri Lartigue (París) 
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Torre Shújov, Vladimir Shújov, Moscou, 1922 
Fotografia de Richard Pare © Richard Pare 

 

 

Per primera vegada a Espanya, l’arquitectura i l’art de l’avantguarda soviètica de la 

dècada dels anys vint i trenta del segle XX en una gran exposició a CaixaForum Madrid 

 
L’exposició tracta d’un dels períodes més excepcionals de la història de l’arquitectura, el que 
va entre la Revolució d’Octubre i la fundació de l’URSS, del 1915 al 1930. Els artistes 

plàstics i els arquitectes es van unir sota la causa bolxevic perquè l’art ajudés a construir el 
nou estat socialista. Amb la institucionalització de l’anomenat realisme socialista com a 
tendència oficial del nou règim estalinista, aquests artistes van ser considerats 

«indesitjables» i les seves obres es van enviar a províncies. 
 
Va ser un període destacat tant per la radicalitat de les propostes com perquè va constituir 

un projecte col·lectiu en el qual van participar artistes visuals del moviment constructivista 
(Liubov Popova, Vladimir Tatlin, Kassimir Malevitx, El Lissitzky i Gustav Klutsis) i arquitectes 
per crear una nova societat sobre la base de les idees socialistes. El resultat van ser els 

treballs radicals dels arquitectes Konstantin Melnikov, Moisei Ginzburg, Iskandar Schkhov, 
Ilya Golosov i Aleksandr Vesnin, entre altres, així com algunes intervencions de l’arquitecte 
francès Le Corbusier i de l’alemany Erich Mendelsohn. 

 
La mostra està formada per unes 300 obres, amb un centenar de fotografies originals de 
l'època en blanc i negre de l’arquitectura soviètica; un centenar d’obres, dibuixos, maquetes i 

pintures de la Col·lecció Costakis del Museu Estatal d’Art Contemporani de Tessalònica, i 
una selecció de fotografies en color i de gran format sorgides de la mirada del fotògraf 
britànic Richard Pare fetes entre els anys 1992 i 2009. 

Lost Vanguard 
Arquitectura i art de l’avantguarda russa 

(1915-1930)  
 

Del 27 de maig al 18 de setembre de 2011 

Inauguració: 26 de maig 

Comissariat: Mary Anne Stevens, directora d’Afers 

Acadèmics de la Royal Academy of Arts, Londres; Maria 

Tsantsanoglou, directora de l’State Museum of 

Contemporary Art (SMCA), Tessalònica; amb la 

col·laboració del fotògraf Richard Pare 

Organització: Royal Academy of Arts de Londres, en 

col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa” i l’SMCA-

Costakis Collection de Tessalònica  
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Màscara de Malinaltepec, Malinaltepec, Guerrero, 700 dC 
Museu Nacional d’Antropologia 
© Consell Nacional per a la Cultura i les Arts – Institut Nacional d’Antropologia i Història, Mèxic 

 
 

 

CaixaForum Madrid acollirà la mostra més completa que s’ha fet sobre la cultura 

teotihuacana: la seva ideologia, el seu poder, la seva arquitectura i el seu art 

 

 

Teotihuacán significa en llengua nàhuatl ‘el lloc dels déus’ o ‘el lloc on es fan déus’. 

Considerada la ciutat prehispànica més gran mai construïda al continent americà, va ser un 
centre rector, religiós i de pelegrinatge. S’hi va desenvolupar, durant més de 800 anys, una 
de les societats més importants del Mèxic precortesià. Com a gran metròpoli, Teotihuacán va 

marcar la pauta de la política, el comerç i la ideologia en una bona part de l’Amèrica Central 
durant el període 100-700 dC.  
 

Teotihuacán, ciutat dels déus presenta més de 400 obres mestres seleccionades amb molta 
cura entre una dotzena dels museus mexicans més importants. Gràcies a aquestes obres, 
els visitants podran descobrir aquesta gran ciutat a través d’alguns dels aspectes més 

notables de la seva cultura: la ideologia, el poder i la jerarquia política, l’arquitectura i l’art.  
 
Serà la primera vegada que aquestes peces d’enorme valor viatgen a Espanya en el marc 

d’aquesta exposició internacional que ja ha passat per París (Museu Quai Branly) i Zuric 
(Museu Rietberg), i que en aquests moments s’exhibeix al Martin Gropius Bau de Berlín. Es 
tracta d’una col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa”, el Consell Nacional per a la Cultura i 

les Arts de Mèxic i l’Institut Nacional d’Antropologia i Història de la mateixa ciutat. 
 

Teotihuacán, 
ciutat dels déus 

 

Del 21 de juliol al 30 d'octubre de 2011 

Inauguració: 20 de juliol 

Comissariat: Felipe Solís, arqueòleg 

Organització: Consell Nacional per a la Cultura i les Arts 

de Mèxic, Institut Nacional d’Antropologia i Història de 

Mèxic  

Producció: Obra Social ”la Caixa” 
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Per mitjà de l’exemple del terratrèmol d’Haití, l’exposició mostra com s’actua en una 

emergència humanitària i posa en relleu la capacitat de superació dels haitians davant 

aquesta tragèdia. 

 

La mostra evoca l’esforç, la solidaritat i l’esperit de superació de la població haitiana i posa 

de manifest el paper dels diferents actors implicats en l’emergència humanitària causada pel 
devastador terratrèmol del 12 de gener de 2010, de magnitud 7,3 a l’escala de Richter, que 
va afectar sobretot la capital haitiana. A més, l’exposició reflexiona sobre la importància de la 

solidaritat internacional i serveix com a agraïment als més de 60.000 ciutadans i ciutadanes 
que han col·laborat amb les seves aportacions en la campanya de Fundació ”la Caixa” per a 
Haití. 

 
Formen part d’aquesta exposició audiovisuals en què alguns testimonis relataran les seves 
experiències, i interactius que traslladaran als visitants, durant uns instants, la sensació de 

perdre-ho tot, de caos, d’emergència. També inclourà fotografies d’Emilio Morenatti —
guardonat fa poc amb el primer premi FotoPres’09 ”la Caixa”— que donaran a conèixer el dia 
a dia dels haitians uns mesos després del terratrèmol. 

 
El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” promou des del 1997 
accions de protecció i assistència a víctimes de catàstrofes naturals o conflictes armats. 

Després de tenir lloc el terratrèmol d’Haití, la Fundació ”la Caixa” hi va fer una aportació 
extraordinària de 500.000 euros i va recaptar més de 3 milions d’euros procedents de 
donatius de ciutadans. Aquestes aportacions s’han destinat a projectes d’emergència 

humanitària i reconstrucció que han dut a terme Metges sense Fronteres, Intermón Oxfam, la 
Creu Roja, Acció contra la Fam i la UNICEF. 
  

HAITÍ, 12 de gener de 2010 
Del 16 de maig al 30 d'agost de 2011 

Inauguració: 15 de maig 

Producció i organització: Programa de Cooperació 

Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”  
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Un any més, el programa d'Humanitats de l'Obra Social "la Caixa" presenta una àmplia oferta 
amb l'objectiu d'aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferta les claus que 
permetin entendre les grans i complexes transformacions socials que vivim. La programació 

inclou cicles de conferències i debats, seminaris, arts escèniques i projecció de pel·lícules, 
per abordar diferents temes que van des del pensament contemporani fins a la literatura, la 
poesia, la història o els problemes socials i d'actualitat. 

 
La temporada d'Humanitats començarà el proper mes d'octubre amb una reflexió sobre la 
interpretació i reinterpretació de l'Antiguitat grecollatina a través de diferents èpoques i 

moviments que han configurat la tradició cultural i històrica del món occidental. El cicle de 
conferències Imatges modernes del món antic (del 13 d'octubre al 22 de novembre de 
2010) proposa abordar com s'ha imaginat, reconstruït, representat i manipulat l'Antiguitat 

grecollatina en la pintura, l'arquitectura, la música, la literatura, el cinema, les ciències 
naturals i la política. 
 

La cultura grecollatina tornarà a ser protagonista al gener, amb un cicle centrat en influència 
dels mites clàssics en el món actual. A partir d'aquestes referències per enfrontar-se a la 
vida des d'una mentalitat Prelog i precientífica, aquesta proposta escenificarà preguntes que 

concerneixen al nostre món intern i extern. S'adaptaran les versions canòniques i els mites 
més coneguts en un espectacle integral que posarà l'accent en la narració, la dramatització i 
els efectes sonors. 

 
Seguint amb la revisió de temes històrics que proposa el Departament d'Humanitats de 
l'Obra Social "la Caixa" cada any, al febrer i març de 2011 es debatrà sobre la història dels 

imperis. El 1812 va ser aprovada la Constitució de Cadis, la primera constitució liberal a 
Espanya. La naturalesa d'aquest projecte constitucional decantava el país cap a una direcció 
nova, la dels règims liberals que en alguns països europeus i als Estats Units d'Amèrica del 

Nord havien tot just començat a prendre forma. Tant en el cas d'Espanya com en el de 
França, Anglaterra o Portugal, les primeres constitucions es van fer pensant en sistemes 
polítics a banda i banda de l'Atlàntic. Del fracàs d'aquestes expectatives van sorgir nacions 

independents i també imperis d'un nou estil que desembocarien en la descolonització.  
 
La música estarà present amb un cicle sobre la història del flamenc (maig del 2011). 

CaixaForum oferirà un recorregut de la mà de Félix Grande sobre els orígens, sociologia i 
referents literaris, musicals i poètics del flamenc, analitzant la seva riquesa musical i 
repassant els aspectes ètnics, polítics i artístics que han portat a l'art flamenc al 

reconeixement universal.  

Programació d’Humanitats  

 



 
    

PROGRAMACIÓ 2010-2011 

 
    

 15 

La programació d'Humanitats es complementarà amb una nodrida oferta dirigida al públic 

familiar i centrada en les arts escèniques. Amb una proposta en què la sorpresa, la bellesa, 
l'habilitat, l'emoció o la proximitat tindran un paper fonamental, es generaran vincles 
especialment intensos entre actors i espectadors. Les activitats arribaran també a l'exterior 

de CaixaForum Madrid, que acollirà diferents intervencions d'art escèniques al carrer. Arts 

de carrer (I si plou també!) Planteja propostes emergents i singulars que, desafiant fins i tot 
l'eventual presència de pluja, convidaran a nens i adults a gaudir moments universalment 

antics i radicalment contemporanis.  
 
Com ja és habitual, les exposicions programades tindran la seva prolongació en els cicles 

que es duran a terme per reflexionar al voltant de les obres. Així, s'organitzaran activitats 
sobre les exposicions Fellini. El circ de les il.lusions, Dalí, Lorca i la Residencia de 

Estudiantes, L'efecte del cinema, El món flotant de Jacques-Henri Lartigue i Lost Vanguard.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

La temporada musical de CaixaForum oferirà un ampli i variat conjunt de propostes en què 
participaran prestigiosos noms de la música antiga i destacades personalitats i formacions de 
les músiques de tot el món, amb una gran diversitat d'estils i formats.  

 
La programació de la temporada de tardor comptarà amb instrumentistes de reconeguda 
fama, com Forma Antiqva, considerat com un dels conjunts punters de l'última generació 

d'intèrprets espanyols de música antiga. Al costat del contratenor Xavier Sabata, ens 
presenten un concert que recupera peces bellíssimes del repertori del Renaixement i el 
Barroc. La soprano Urszula Bardlowska, per la seva banda, recuperarà la música virtuosa i 

popular amb tota l'essència de l'esperit romàntic representat per Frédéric Chopin, en el 
bicentenari del naixement del compositor i pianista polonès.  
 

Les músiques d'altres cultures estaran representades per Fargana Qasimov, filla del 
reconegut intèrpret Alim Qasimov. Forma part d'una nova generació de músics que, amb 
gran talent i idees innovadores, estan revitalitzant la música tradicional de l'Azerbaidjan. Per 

la seva banda, Daud Khan, un dels millors intèrprets del llaüt nacional afganès, el rubab, 
oferirà una mostra d'un dels patrimonis culturals més rics i diversos de l'Orient que està patint 
un silenciós procés de destrucció. 

  
  

Temporada musical 2010-2011 
 

Cada diumenge  
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La programació musical de CaixaForum Madrid inclou la projecció de films al voltant de 

temes musicals. Del 14 de setembre al 5 d'octubre es programarà Els cants de l'ànima. La 

veu i el cant en l'expressivitat humana. L'objectiu del cicle és examinar algunes de les 
expressions més genuïnes del vincle entre cant i esperit. De fet, la veu ha estat considerada 

per moltes cultures com l'instrument perfecte, el mitjà més precís per expressar els 
moviments de l'ànima. Quatre manifestacions vocals d'arreu del món s'expressaran de 
manera emblemàtica l'anhel de llibertat, el dolor, la pertinença a un col·lectiu o, simplement, 

la fe. 

Cicles de música filmada 
 

De novembre de 2010 a març del 2010  
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Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Premsa Multimèdia Obra Social ”la Caixa” 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
www.obrasocial.lacaixa.es 

 
 


