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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i la SECC organitzen una exposició inèdita que 
examina el vincle d’aquests dos grans artistes del segle XX coincidint amb el 
centenari de la Residencia de Estudiantes  
 

Dalí, Lorca i la Residencia de 
Estudiantes 
 
De la inspiració a la indiferència. De quina manera la trobada entre 
Salvador Dalí (1904-1989) i Federico García Lorca (1898-1936) va influir en 
les obres respectives? La nova exposició de CaixaForum Madrid proposa 
una mirada inèdita sobre la controvertida relació entre el poeta i 
dramaturg granadí i l’artista català en el context de la Residencia de 
Estudiantes de Madrid, centre neuràlgic de la cultura espanyola durant el 
primer terç del segle XX i on tots dos es van conèixer el 1922, en plena 
gestació de la seva eclosió artística. L’objectiu de la mostra és reconstruir 
la vinculació intel·lectual que es va establir entre aquests dos genis en el 
marc internacional de les avantguardes que tots dos van prendre com a 
horitzó cultural. Així, el cubisme, el futurisme, el purisme, l’objectivitat i el 
surrealisme es reflecteixen en un recorregut que subratlla les tres etapes 
que caracteritzen els canvis de referents intel·lectuals i artístics entre Dalí 
i Lorca, i que coincideixen amb l’evolució de la seva amistat al llarg dels 
vuit anys que van compartir. Tot plegat, a través de material documental 
que testimonia la seva relació i el diàleg artístic, al costat de les obres 
més significatives dels dos creadors i una selecció de peces d’altres 
artistes, entre els quals hi ha Picasso, Derain, Cézanne, Le Corbusier, De 
Chirico, Miró i Ernst, cosa que converteix aquesta exposició en un 
esdeveniment únic. 
 

L’exposició Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes, coorganitzada per 
l’Obra Social ”la Caixa” i la Societat Estatal de Commemoracions 
Culturals (SECC), amb la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí, 
la Fundació Federico García Lorca i la Residencia de Estudiantes, està 
comissariada per Juan José Lahuerta. Es podrà visitar a CaixaForum 
Madrid del 23 de setembre de 2010 al 6 de febrer de 2011. Més endavant 
viatjarà al Centro Federico García Lorca de Granada a la primavera del 
2011. 



Madrid, 22 de setembre de 2010. Ángeles González-Sinde, ministra de 
Cultura; Juan María Nin, director general de ”la Caixa”; Soledad López, 
presidenta de la Societat Estatal de Commemoracions Culturals; Juan Carlos 
Gallego, director executiu territorial de ”la Caixa” a Madrid; Jaime Lanaspa, 
director general de la Fundació ”la Caixa”; Laura García Lorca, presidenta de la 
Fundació Federico García Lorca; Alicia Gómez Navarro, directora de la 
Residencia de Estudiantes, i Ramon Boixadós i Malé, president de la Fundació 
Gala-Salvador Dalí, han inaugurat avui a CaixaForum Madrid l’exposició Dalí, 

Lorca i la Residencia de Estudiantes. 
 
La Residencia de Estudiantes de Madrid fa 100 anys, i amb motiu de 
l’aniversari de la institució, clau en l’efervescència de la cultura espanyola del 
segle XX, la Fundació ”la Caixa” i la SECC presenten aquesta exposició única 
que revela la relació que s’hi va forjar i el vincle artístic i intel·lectual que va unir 
dos dels grans genis del segle dins el panorama de l’avantguarda europea.  
 
La mostra, coorganitzada entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Societat Estatal 
de Commemoracions Culturals (SECC), amb la col·laboració de la Fundació 
Gala-Salvador Dalí, la Fundació Federico García Lorca i la Residencia de 
Estudiantes, recull força material documental i obres significatives dels dos 
artistes i de nombrosos creadors d’avantguarda europeus que van influir en la 
seva evolució artística, procedents d’un centenar de prestadors.  
 
El recorregut es completa, a més, a la mateixa Residencia, amb la recreació 
d’una de les habitacions de la Residencia de Estudiantes el 1922. 
Paral·lelament a l’exposició, es preveu un ampli programa d’activitats 
complementàries, entre les quals destaca la sèrie de concerts a càrrec de 
l’Orquestra Nacional d’Espanya vinculats a la temàtica de l’exposició i que 
tindran lloc entre el 26 i el 28 de novembre amb la participació d’Estrella 
Morente. Coincidint amb la mostra es projecta el documental Coloquio en la 

Residencia, dirigit per Manuel Gutiérrez Aragón i coproduït per la SECC i la 
Fundació ”la Caixa” amb la col·laboració de la Fundació Federico García Lorca, 
la Fundació Gala-Salvador Dalí i la Residencia de Estudiantes. La cinta, de 35 
minuts de durada, recrea la relació entre el pintor i el poeta a través d’una 
lectura dramatitzada de fragments de la seva correspondència. 
 
Després d’exhibir-se a Madrid, la mostra viatjarà al Centro Federico García 
Lorca de Granada, on es podrà visitar a la primavera del 2011. 



Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes: un punt de vista nou 

 
L’exposició presenta, des d’un enfocament ampli i innovador, 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 i van compartir vuit anys d’experiències i treball. La 
mostra posa l’accent en la relació intel·lectual i artística que es va establir 
entre tots dos i en la manera com va influir en les seves obres. 
 
La proposta inclou, a més, una destacada visió transversal i internacional de 
les avantguardes que van influir en la trajectòria de tots dos artistes. L’èmfasi 
en la vinculació intel·lectual, més que no pas en les peripècies biogràfiques de 
tots dos, proporciona una gran oportunitat per acostar-se no tan sols a 
aquestes dues grans figures de la cultura espanyola, sinó també als 
protagonistes dels moviments d’avantguarda dels anys vint del segle passat: 
del cubisme al futurisme, passant pel purisme, el maquinisme, l’objectivitat i el 
surrealisme. Aquesta mirada transversal de l’avantguarda europea no s’ha 
abordat gaire a l’Estat espanyol.  
 
 
Cronologia i claus d’una trobada  

 
La mostra que es podrà veure a CaixaForum Madrid comprèn vuit anys (1922-
1929) d’una intensa relació entre Salvador Dalí i Federico García Lorca.  
 
Tot va començar a la tardor del 1922, quan, a 18 anys, Dalí va arribar a Madrid 
per estudiar a l’Escola Especial de Pintura, Escultura i Gravat de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, i es va instal·lar a la Residencia de 
Estudiantes. Lorca hi residia des de la primavera del 1919. Quan hi va arribar 
Dalí, Lorca era a Granada, on es preparava per acabar la carrera de dret. Quan 
en va tornar, al començament del 1923, van iniciar una intensa amistat que els 
va portar a compartir experiències intel·lectuals i projectes artístics. 
 
La relació entre tots dos va durar fins al 1929, any que es podria considerar el 
final de l’amistat. A l’abril Dalí va viatjar a París i al juny García Lorca se’n va 
anar a Nova York, la qual cosa va significar el començament d’una nova etapa 
en les seves respectives carreres. 
 
El marc de fons d’aquesta relació i caldo de cultiu de les seves influències 
avantguardistes és la Residencia de Estudiantes de Madrid, una institució 
fundada l’any 1910 sota la direcció d’Alberto Jiménez Fraud com a punt de 



trobada experimental a la seu de la qual no únicament s’allotjava els estudiants 
de províncies, sinó que se’ls proporcionava orientació docent extraoficial i un 
intercanvi cultural interdisciplinari amb cicles de conferències, concerts, una 
important biblioteca i una casa editorial. La Residencia va viure els anys 
d’esplendor al començament de la dècada del 1920, en què va capitalitzar 
l’assimilació dels moviments artístics i literaris de les avantguardes europees, 
fonamentalment la francesa i la italiana. 
 
En aquest sentit, l’exposició pretén reconstruir la relació intel·lectual i artística 
entre Dalí i Lorca en el context internacional de les avantguardes i de 
l’anomenada «vida moderna» (el nou món de la cultura visual: cinema, 
publicitat, etc.), a la qual es referien constantment i que tots dos van prendre 
com a horitzó cultural i artístic.  
 
Tota una línia d’avantguarda que batega amb una consciència absoluta i 
esforçada voluntat als textos dels dos artistes, a les cartes, en un grau 
semblant que als projectes artístics; des dels primers coneixements vagues del 
cubisme, el futurisme i el simultaneisme, passant per l’afirmació d’una 
consciència moderna a través del purisme, el maquinisme i l’objectivitat —de 
les revistes L’Esprit Nouveau i Valori Plastici—, fins al desacord que representa 
el surrealisme.  
 
Dins la producció intel·lectual recíproca, destaca l’intercanvi que significa 
Oda a Salvador Dalí de Lorca i «Sant Sebastià», de Dalí, dedicat a Lorca. Cal 
afegir a aquestes obres alguns projectes que, malgrat l’intens treball dels 
artistes, no van reeixir. Es tracta, per exemple, d’El cuaderno de los putrefactos 
i la lluita avantguardista que representa, d’una banda, el Manifest groc (en el 
qual Lorca, finalment, no va participar), i de l’altra, Gallo (en què la col·laboració 
de Dalí va ser molt més petita del que s’esperava). En aquests dos últims 
projectes de col·laboració és on van començar a sorgir les dissensions i es va 
començar a refredar la relació.  
 
 
Àmbits de l’exposició 

 
L’exposició Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes s’estructura en tres grans 
apartats temàtics i etapes cronològiques:  
 

1. Residents d’Estudiantes (una expressió de Dalí que mostra fins a quin 
punt es va identificar amb la Residencia). El moment de la trobada, a la 



Residencia de Estudiantes, que constitueix la primera incursió en els 
mitjans d’avantguarda internacionals. 

 
2. Hi ha claredat (expressió de Dalí, que també feia servir Lorca, per 

expressar una nova estètica). El moment de maduresa de l’amistat, que 
coincideix amb el d’afirmació d’una decidida voluntat d’avantguarda.  

 
3. Estètica fisiològica (expressió de Lorca per qualificar la pintura 

surrealista de Dalí). El principi i la consumació del distanciament, que 
comença amb el decisiu «allunyament» surrealista dalinià. 

 
Les tres etapes de l’itinerari reflecteixen els canvis de referents intel·lectuals i 
artístics de Dalí i Lorca, i n’exposen les obres més significatives, que al mateix 
temps coincideixen amb les tres etapes de l’evolució de la seva amistat.  
 
 
1. Residents d’Estudiantes 
 
Es tracta del moment de la trobada entre els dos artistes, que és també el de la 
primera incursió en els mitjans d’avantguarda internacionals entre els anys 
1922 i 1924. 
 
L’exposició comença amb una galeria de retrats i autoretrats dels membres del 
grup de la Residencia, sempre al voltant de Lorca i Dalí, incloent-hi el retrat de 
Rafael Barradas García Lorca y otro, i també alguns retrats mutus dels dos 
genis que en permeten observar l’evolució i la relació emergent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F. García Lorca, Retrato  de Salvador Dalí, 1927   Salvador Dalí, Composición cubista. Retrato cubista de Federico García Lorca, 1927 



 
L’aportació de Lorca a la Residencia 
 
El contacte de García Lorca amb les arts plàstiques va tenir lloc sobretot a 
través del teatre i de la música. L’any 1920 va estrenar la primera obra teatral, 
El maleficio de la mariposa, amb figurins del pintor Rafael Barradas. La 
influència més important li va arribar de Manuel de Falla, que als seus ballets 
havia col·laborat amb artistes d’avantguarda, en particular amb Picasso. El 
1923, Falla i García Lorca van organitzar a casa de l’escriptor, davant un públic 
de nens i adults, la sessió Títeres de cachiporra: textos adaptats per Lorca i 
arranjaments musicals de Falla, amb decorats i ninots d’Hermenegildo Lanz.  
 
Del García Lorca d’aquest primer moment es presenten els projectes teatrals 
esmentats, en què la qüestió plàstica comença a adquirir importància: El 

maleficio de la mariposa i Títeres de cachiporra. També s’hi analitzen les 
relacions del dramaturg granadí amb artistes com Barradas i l’influx de la 
música nova —que li arriba a través de Falla— en la seva obra. 
 
L’aportació de Dalí 
 
Quan va arribar a la Residencia el 1923, Dalí tenia un gran coneixement de la 
pintura d’avantguarda a través de lectures i experiències personals. L’oncle de 
Dalí era el propietari de la barcelonina Llibreria Verdaguer, distribuïdora de 
revistes i catàlegs d’avantguarda. De manera que ben aviat Dalí va conèixer el 
cubisme, el futurisme i el simultaneisme i hi va experimentar. 
 
Del Dalí d’aquest primer moment es presenten les sèries de les «Estacions» i 
del «Madrid nocturn», en què s’observen les influències del simultaneisme de 
Delaunay i del vibracionisme de Barradas. La mostra exposa també les obres 
«futuristes» de l’artista català, per a les quals pren com a model l’italià Carrà. 
 

El cuaderno de los putrefactos 

 

Putrefacte és el qualificatiu crític i despectiu que el grup d’artistes més notables 
de la Residencia —Lorca, Dalí, Buñuel i Pepín Bello— feien servir per referir-se 
als artistes tradicionalistes i acadèmics, i també als autors moderns que no 
participaven en les propostes més radicals de l’avantguarda. 
 

 
Entre el 1925 i el 1926, Dalí i Lorca van idear El cuaderno de los putrefactos: 
una sèrie de làmines dibuixades per Dalí, de «tipus de putrefactes», 



acompanyades per textos de Lorca. Els 
dibuixos mostren una galeria de personatges 
grotescos inspirats en els dibuixos de George 
Grosz i Jules Pascin, les pintures de Picasso i 
Rousseau i les caricatures de Charles 
Chaplin.  
 
La correspondència permet constatar fins a 
quin punt aquests models van ser presents 
des del començament del projecte i les 
discrepàncies que van portar Lorca a 
abandonar-lo. De la col·laboració conjunta a 
El cuaderno de los putrefactos es presenten 
esbossos de Grosz, Pascin, Picasso, Henri 
Rousseau i Léger. 

 
 
2. Hi ha claredat 
 
Aquest àmbit recorre el moment de maduresa de l’amistat, que coincideix amb 
l’afirmació de la voluntat d’avantguarda de tots dos artistes, formada 
essencialment sobre el purisme, el maquinisme i l’objectivitat. El període 
cronològic va del 1925 al 1928. Des del punt de vista de la col·laboració 
artística, aquest període està dominat per acords i dissensions, que van des 
d’Oda a Salvador Dalí fins a «Sant Sebastià», passant pels models: L’Esprit 

Nouveau, el purisme i el maquinisme, Valori Plastici, la metafísica, l’objectivitat i 
la «vida moderna». 
 

Salvador Dalí, Putrefacto dedicado a Pepín Bello, 1923 

F. García Lorca, La merienda, 1927 Salvador Dalí, Naturalesa morta al calr de la lluna malva, 1926 



 
En aquest apartat s’obren els espais que formen el nucli de l’exposició, centrats 
en les discussions sobre modernitat i avantguarda en què Dalí i Lorca troben 
els paradigmes més compartits. 
 
Cadaqués 
 
Dalí va convidar García Lorca a passar la setmana santa del 1925 i l’estiu del 
1927 a Cadaqués, una petita població de pescadors pròxima a la frontera 
francesa on la família de Dalí hi tenia una casa. 
 
Cadaqués es mostra a la poesia de García Lorca i a la pintura de Dalí com a 
símbol de la claredat que tots dos propugnen. Cases blanques amuntegades al 
voltant del volum rotund de l’església; vinyes i camps d’oliveres davant el mar: 
un Mediterrani idealitzat, a la mida de l’art nou. 
 
Així mateix, Cadaqués constitueix un lloc mític de l’avantguarda: el 1910 
Picasso i Derain hi van passar l’estiu i en van interpretar els paisatges en clau 
cubista.  
 
Cézanne i Poussin 
 
«Refer Poussin segons la naturalesa» és una famosa expressió atribuïda a 
Cézanne que Dalí comenta a Lorca en una de les seves cartes. 
 
D’aquesta manera Dalí estableix una línia de continuïtat entre el més cèlebre 
pintor clàssic francès i el pare de les avantguardes. Per a Dalí, el classicisme 
és modern, i la modernitat, clàssica. No hi ha modernitat més gran que 
continuar una tradició viva gràcies al contacte amb la naturalesa. 
 
Classicisme viu i naturalesa clàssica són conceptes clau en les discussions que 
Lorca i Dalí van mantenir aquests anys al voltant de la «claredat». 
 

Influència de les avantguardes europees 
 
Publicada entre el 1921 i el 1925 per Ozenfant i Le Corbusier, L’Esprit Nouveau 
va ser la revista d’avantguarda més influent de la primera meitat del segle XX. 
Entre els seus lectors trobem Dalí i Lorca, que s’hi referien sovint a les seves 
cartes, els escrits, els poemes i les pintures. La mostra inclou aquests materials 
i també pintures de Le Corbusier i d’Ozenfant que posen de manifest la 
influència del purisme en Dalí.  



 
També es presenten a l’exposició artistes del corrent metafísic (com De Chirico 
i Carrà), creadors alhora de la revista Valori Plastici, consultada constantment 
per Dalí i Lorca. Una altra influència en la plàstica de tots dos artistes són les 
premisses d’objectivitat i postexpressionisme (alemany i italià) que es 
reflecteixen a la mostra amb obres de Casorati i Schrimpf.  
 
Venus i mariners 
 
L’exposició inclou també obres protagonitzades per mariners i dones, 
personatges característics de la literatura i la poesia «canalla» del 
començament del segle XX, i que van provocar un dels intercanvis argumentals 
més intensos i duradors entre Lorca i Dalí. Tots dos van consagrar a aquest 
tema un bon nombre de pintures i dibuixos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Estètica fisiològica 
 
Es tracta de l’època marcada pel començament i la consumació del 
distanciament, iniciat amb l’acostament decisiu de Dalí al surrealisme de Bretón 
els anys 1928 i 1929. L’objectivitat que els dos amics van compartir durant 
alguns anys va ser desplaçada per una subjectivitat radical. 
 
 

Salvador Dalí, El marinero. Academia neocubista, 1926 F. García Lorca, Marinero de la revista «Litoral», 1925-1927  



L’«estètica fisiològica» també era 
present a la nova poesia de Lorca i als 
seus dibuixos. Joan Miró en va ser un 
referent comú.  
 
Però amb aquestes coincidències no 
n’hi va haver prou i la radicalitat de Dalí 
va fer inevitable la ruptura. En aquest 
sentit, a l’exposició es comparen els 
seus quadres d’«estètica fisiològica» 
amb obres d’altres surrealistes com 
Jean Arp i Marx Ernst. 
 

 
Des del punt de vista de la col·laboració artística, aquest període està dominat 
pel que Dalí anomena «l’altra cara» del mateix «Sant Sebastià», amb la qual es 
comença a manifestar l’inici de les diferències.  
 

L’Amic de les Arts i Gallo 

 
L’Amic de les Arts es va publicar a Sitges entre el 1926 i el 1929. Dalí, Gasch i 
Montanyà, promotors del Manifest groc (1928), en van ser els membres més 
actius. El 1927 van impulsar la presència de Lorca als mitjans avantguardistes 
catalans amb col·laboracions a la revista, conferències, lectures poètiques, una 
exposició de dibuixos i l’estrena a Barcelona de Mariana Pineda. 

 

A partir del model de L’Amic de les Arts, Lorca va impulsar a Granada la revista 
Gallo, de la qual van sortir dos números el 1928. Gallo va publicar la traducció 
del Manifest groc, però Lorca no el va arribar a signar. Dalí, per la seva banda, 
va dibuixar la caràtula de Gallo, però el seu compromís amb la revista va ser 
més petit del que s’esperava.  
 

Sant Sebastià 
 
El primer article que Dalí va publicar a L’Amic de les Arts, del 1927, està 
dedicat a García Lorca i es titula «Sant Sebastià», reconegut símbol 
homosexual i personatge característic de la poesia simbolista i decadentista 
des del final del segle XIX.  
 

Salvador Dalí, La mà tallada, 1927-1928 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra detalla la discussió entre els dos creadors al voltant del tema de sant 
Sebastià a partir dels dibuixos que es van intercanviar —i que il·lustren 
diferents «maneres» d’entendre la figura de sant Sebastià— i d’alguns 
exemples de la iconografia del sant, en «arbre» o en «columna», amb obres de 
Corot i Daumier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. García Lorca, San Sebastián 1927-

1928 

Salvador Dalí, Sant Sebastià, 1927 



 
 

 
Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes  
 
Del 23 de setembre de 2010 al 6 de febrer de 2011 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Organització: 
Obra Social ”la Caixa” 
Societat Estatal de Commemoracions Culturals (SECC) 
 
Col·laboracions: 
Fundació Gala-Salvador Dalí 
Fundació Federico García Lorca 
Residencia de Estudiantes 
 
Itinerància: 
Centro Federico García Lorca de Granada 
Primavera del 2011 

 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 
 

 



 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo – 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Juan Antonio García – 913307317 / 608213095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) 
Rosa Valdelomar (cap de Premsa), 616 42 26 36, Mónica Hernández (636 47 
82 44) o Pablo Garrigues 
Tel. 91 310 00 21 prensa@secc.es / www.secc.es 
 
 
Residencia de Estudiantes  
Beatriz Pablos (responsable de Premsa)  
Tel. 91 563 64 11 beatriz@residencia.csic.es / www.residencia.csic.es / 
www.edaddeplata.org  
 
 
 



 
 
Activitats al voltant de l’exposició 

 
• DOCUMENTAL COLOQUIO EN LA RESIDENCIA  

Paral·lelament a la mostra es projecta el documental Coloquio en la 

Residencia, dirigit per Manuel Gutiérrez Aragón i coproduït per la 
SECC i la Fundació ”la Caixa” amb la col·laboració de la Fundació 
Federico García Lorca, la Fundació Gala-Salvador Dalí i la Residencia 
de Estudiantes. 

 
La cinta, de 35 minuts de durada, recrea la relació entre el pintor i el 
poeta a través d’una lectura dramatitzada de fragments de la seva 
correspondència, notes, dedicatòries, etc. al Salón de la Residencia de 
Estudiantes i es complementa amb alguns dels seus poemes i quadres. 
Alberto Amarilla i Víctor Clavijo encarnen, respectivament, Federico 
García Lorca i Salvador Dalí en una posada en escena que també inclou 
aparicions breus de Luis Buñuel (Antonio Navarro) i el pare de 
Salvador Dalí (Javier Dotú, veu en off), acompanyats al piano per 
Rosa Torres Pardo. 

 
• CONFERÈNCIA INAUGURAL, el 22 de setembre a les 18.30 h a 

CaixaForum Madrid, a càrrec de Juan José Lahuerta, comissari de 
l’exposició. 

 
• CICLE DE CONFERÈNCIES coordinat per Andrés Soria, catedràtic de 

literatura espanyola de la Universitat de Granada. Es tracta de cinc 
sessions dedicades a l’estudi de la dialèctica entre tradició i modernitat a 
la Residencia de Estudiantes. Tindran lloc a la Residencia de 
Estudiantes, del 28 d’octubre al 16 de novembre. 

 
• CICLE DE CONCERTS. L’Orquestra Nacional d’Espanya (ONE) inclourà 

en la seva temporada tres concerts vinculats a la temàtica de l’exposició. 
Tindran lloc a l’Auditori Nacional els dies 26, 27 i 28 de novembre, amb 
el programa següent: 

o Obra d’encàrrec a Claudio Prieto 
o Cuatro estaciones de Piazzolla 
o Canciones populares españolas de G. Lorca (arranjaments, 

Amargós), amb Estrella Morente 
o El amor brujo de Falla, amb Estrella Morente 

 



• PROGRAMA EDUCATIU. Amb motiu de l’exposició, es prepara un 
programa educatiu adreçat al públic escolar i familiar.  

 
• ESPAI D’INTERPRETACIÓ. El Departament Educatiu de la Fundació ”la 

Caixa” prepara un Espai d’Interpretació sobre el caràcter històric, 
simbòlic i cultural de la Residencia de Estudiantes. Es tracta d’una 
activitat de caràcter autònom i permanent que s’instal·larà a les 
dependències de la Residencia.  

 


