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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 2011-2012 

 
CaixaForum Barcelona celebra el seu desè 
aniversari amb una intensa oferta cultural i 

un programa excepcional d’exposicions 
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació de CaixaForum 

Barcelona, el seu centre social i cultural a la ciutat, per a la temporada 

2011-2012, marcada per la celebració del desè aniversari des que va obrir 

les portes, al mes de març de l’any 2002. 

 

• Per commemorar-ho, CaixaForum Barcelona acollirà dues grans 

exposicions sobre dues figures indiscutibles de l’art de tots els temps. A 

través del Museu del Louvre, arribarà a Barcelona la mostra més 

important que s’ha fet en quaranta anys sobre el gran pintor francès 

Eugène Delacroix També, i per primera vegada a la Ciutat Comtal, hi 

haurà una àmplia retrospectiva sobre Francisco de Goya, a partir dels 

fons que atresora el Museu del Prado, per donar continuïtat a la 

col·laboració entre ambdues institucions.. 

 

• L’esplendor del París de començaments del segle XX impregnarà 

CaixaForum a través dels pintors impressionistes aplegats en la 

col·lecció del Clark Art Institute. També la dansa hi serà present, amb 

una mostra sobre el paper d’aquesta disciplina com a revulsiu de la 

renovació artística, exemplificat a través de l’empresari rus Serge 

Diaghilev i la seva emblemàtica companyia, els Ballets Russos. 

 

• La programació també prestarà una atenció especial a l’arquitectura. Un 

recorregut per l’obra d’Enric Sagnier, figura clau en la configuració del 

paisatge urbà barceloní, obrirà la temporada, que es clourà amb una 

mostra que repassarà l’ambició humana per «gratar el cel» des de la 

torre de Babel fins a les més elevades construccions actuals.  

 

• En el seu desè aniversari, CaixaForum Barcelona intensificarà el nombre 

d’activitats dedicades a tots els públics per tal que, més que mai, sigui 

un espai de trobada entre la cultura i la ciutadania. 
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Barcelona, 7 de setembre de 2011. La directora general adjunta de la Fundació ”la 
Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi 
Miró, i el director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs, han presentat aquest 
matí la programació per al curs 2011-2012 del centre social i cultural de l’entitat a la 
ciutat. La programació, un any més, es regirà per un principi clar: el seu caràcter 

cívic com a 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 Barcelona 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 de cultura moderna i contemporània 
que programarà, així com dels 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 i ciutadanes de totes les edats.  
 
Per a la temporada 2011-2012, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CaixaForum 
Barcelona un programa global i innovador, al servei de la comunicació, la 
socialització i, en definitiva, el benestar de tota la ciutadania: un model únic de centre 
cultural, cívic i social que l’entitat ha traslladat en 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 
enguany s’ha inaugurat CaixaForum Girona. Els seguiran, els anys vinents, 
Saragossa i Sevilla, on ja s’estan construint els nous equipaments. 
 
 
Goya, Delacroix, l’impressionisme francès, la dansa i l’arquitectura, 

protagonistes de la nova temporada 

 

L’Obra Social ”la Caixa” ha dut a terme un esforç especial a l’hora de confeccionar la 
programació de la temporada 2011-2012 per celebrar el desè aniversari del seu 
centre social i cultural a la ciutat, que tindrà lloc durant el mes de març que ve. 
 
Aleshores, dues exposicions excepcionals conviuran a les dues sales grans de 
CaixaForum Barcelona: Goya: Llums i Ombres i Delacroix (1798-1863). Dues 
retrospectives úniques sobre aquestes dues figures precursores de la modernitat, 
essencials per entendre tot el que va succeir al món de la pintura al segle XIX. 
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Aquestes dues mostres posaran en relleu els fruits de les aliances estratègiques 
establertes per l’Obra Social ”la Caixa” en els darrers anys amb museus estatals, 
europeus i americans de referència. En concret, cristal·litzaran les col·laboracions 
existents amb el Museu del Prado i el Museu del Louvre.  
 
La temporada arrencarà el 13 de setembre amb una mostra que s’endinsa en l’obra i 
el context creatiu d’Enric Sagnier, prolífic arquitecte d’edificis tan emblemàtics com el 
temple del Tibidabo, el desaparegut Hotel Colón o el Palau de Justícia, considerat 
una figura clau en la configuració de l’urbanisme de Barcelona. La mostra recrea el 
món d’ahir de la burgesia barcelonina i presenta l’arquitectura de Sagnier en un 

muntatge inesperat que introdueix el visitant en una ciutat en construcció.  
 
Els Ballets Russos de Diaghilev, 1909-1929. Quan l’art balla amb la música portarà a 
CaixaForum Barcelona l’esperit renovador de Serge Diaghilev i la seva prestigiosa 
companyia de dansa. A través de dos-cents objectes que inclouen cartells, vestuari, 
elements per a les coreografies i escenografies, el visitant s’endinsarà, a partir de 
l’octubre, en la noció d’obra d’art total propugnada per Diaghilev. Artistes 
d’avantguarda com Matisse i Picasso, músics com Ravel i Stravinski, i escriptors de 
la talla de Jean Cocteau, presents en la mostra, van participar d’aquest afany 

innovador amb l’objectiu de renovar el llenguatge visual, tant a través de la 
coreografia com de l’escenografia, el llenguatge musical i el vestuari. 
 

La temporada 2011-2012 acollirà a continuació un conjunt excepcional de pintura 

francesa del segle XIX i començaments del XX procedent del nord-americà Clark 

Art Institute. Impressionistes: mestres francesos de la col·lecció Clark aprofundeix 
en una etapa pictòrica amb escassa presència als museus de l’Estat espanyol. Les 
obres adquirides per Sterling Clark abracen des dels pintors realistes de l’escola de 
Barbizon fins a grans mestres de l’impressionisme, com ara Monet, Manet, Degas, 
Renoir, Pissarro o Toulouse-Lautrec, tots ells presents a la mostra que es podrà 
veure a partir del novembre a CaixaForum Barcelona.  
 
Els primers mesos de l’any 2012 marcaran l’arribada de dues exposicions d’excepció 
centrades en dos grans mestres de la pintura de tots el temps: Eugène Delacroix i 
Francisco de Goya. Concretament, i a partir del mes de febrer, CaixaForum 
Barcelona acollirà una retrospectiva de Delacroix, que inclou nombroses obres 

que sortiran per primera vegada del Museu del Louvre. Es tracta de la mostra 
més completa mai realitzada a Espanya sobre el pintor francès i la més important en 
l’àmbit internacional que es porta a terme des de la gran exposició organitzada a 
París coincidint amb el centenari de la mort de l’artista, l’any 1963. 
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A partir del mes de març, CaixaForum Barcelona acollirà una nodrida i 
importantíssima selecció de les obres de Goya atresorades pel Museu del Prado, en 
la que serà la primera gran exposició sobre aquest gran mestre de la pintura a 

la Ciutat Comtal. La mostra s’articula en forma de petits relats visuals que 
aprofundeixen els grans temes abordats per l’artista al llarg de la seva vida, fent 
paleses tant la modernitat de les composicions com la seva impressionant tècnica.  
 
També l’art més contemporani tindrà cabuda, com és habitual, a CaixaForum 
Barcelona, amb una mostra, a partir del febrer, amb la qual l’Obra Social ”la Caixa” 
dóna continuïtat a la seva línia programàtica iniciada la temporada passada per 
donar a conèixer grans instal·lacions d’artistes emergents adquirides recentment per 
l’entitat per al seu fons d’art contemporani. En aquest cas, els artistes escollits són 
els barcelonins David Bestué i Marc Vives, que presentaran la peça Accions a 

l’Univers. 
 
CaixaForum Barcelona tancarà la temporada amb tres exposicions consecutives 
relacionades amb l’arquitectura a partir de la primavera del 2012. Torres i gratacels 

explorarà la diversitat d’arquitectures que a través del temps han demostrat una 
recerca de l’inaccessible, per la seva desmesura i pel seu desig de vèncer tot límit 
material. La mostra ofereix un recorregut per la història de la construcció de torres i 
gratacels, partint del mite de la torre de Babel i fins a les torres projectades per al 
segle XXI. 
 
En el marc de l’acord existent amb la Generalitat de Catalunya per rehabilitar nou 
cellers cooperatius de gran valor artístic i patrimonial amb una inversió per part de 
l’Obra Social ”la Caixa” de 3,6 milions d’euros, també és prevista la inauguració a 
CaixaForum Barcelona d’una exposició que pretén difondre l’alt valor artístic i 
arquitectònic d’aquests edificis. La mostra abordarà la singularitat arquitectònica i 
sociopolítica de començaments del segle XX, així com la singularitat dels cellers com 
a espais de producció de vi.  
 
Finalment, l’Obra Social ”la Caixa” treballa en aquests moments en una gran mostra 
per cloure la temporada, a partir dels fons de la Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa” a l’entorn del concepte de la cartografia.  
 
D’altra banda, la renovada Sala 5 de CaixaForum Barcelona acollirà durant tota la 
temporada altres exposicions de petit format; entre aquestes, la que permetrà 
donar a conèixer al públic el Fons d’Art de la Creu Roja a Catalunya, que va néixer 
l’any 1970 a partir de la donació d’una obra de Joan Miró en agraïment per l’atenció 
sanitària que aquesta institució li havia prestat. La mostra repassa, doncs, quaranta 
anys d’art solidari, amb obres que artistes com Tàpies, Barceló, Guinovart, Ràfols-



 
    

PROGRAMACIÓ 2011-2012 

 

    

 6 

Casamada o Mariscal, entre molts d’altres, han donat de forma desinteressada a 
l’entitat. 
 
També es podrà veure a CaixaForum Barcelona una selecció d’Obres mestres 

contemporànies de Turquia pertanyents a la col·lecció del Banc Central de la 
República de Turquia, per donar a conèixer una tradició artística poc divulgada fora 
de les seves fronteres, que incorpora noves idees al seu treball sense renunciar a les 
seves creences i als seus valors estètics, per crear una obra original i subjectiva. 
 
Al mes de març es podrà veure Pedro Madueño. Retrats periodístics. 1975-2011, 
amb un centenar de retrats d’escriptors, polítics i figures de l’espectacle. L’obra de 
Madueño esdevé testimoni excepcional de tres dècades de periodisme a Barcelona, 
amb retrats que van de Salvador Dalí a Tania Doris, de Quim Monzó a José Tomás, 
de Jordi Pujol a J. K. Rowling. 
 

 

Una intensa agenda d’activitats per a tots els públics  

 
Any rere any, l’Obra Social ”la Caixa” ofereix un programa d’activitats que constitueix 
un referent en el panorama cultural 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 vol aprofundir en els 

fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que ens han de permetre 

entendre les grans transformacions socials d’avui dia.  

 
Hi haurà una extensa temporada musical amb un ampli i variat conjunt de 
propostes, que inclourà noms prestigiosos de la música antiga i personalitats i 

formacions destacades de les músiques d’arreu del món, amb una gran diversitat 
d’estils i formats. Com a novetat, enguany es programarà un cicle de música 

electrònica i experimental en què els protagonistes internacionals més destacats 
mostraran a CaixaForum les darreres tendències en aquest àmbit. 
 
CaixaForum Barcelona també oferirà una renovada programació d’activitats 

familiars, així com propostes específiques per a la gent gran i activitats culturals 

d’impacte social, amb què l’entitat obre el seu centre social i cultural a diversos 
col·lectius amb necessitats específiques especials. 
 
 
 
 
 
 



 
    

PROGRAMACIÓ 2011-2012 

 

    

 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE  

CAIXAFORUM BARCELONA 
 
 

TEMPORADA 2011-2012 
 

 

 

Exposicions 
 
 
 



 
    

PROGRAMACIÓ 2011-2012 

 

    

 8 

Francesc Serra. Enric Sagnier al seu estudi, c. 1915 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” organitza la primera exposició sobre la figura de l’arquitecte 

català, clau en la configuració del paisatge urbà de Barcelona 

 

El Tibidabo, el Palau de Justícia, la nova duana de Barcelona i desenes de cases 
d’habitatges, esglésies i fàbriques són el testimoni de l’activitat d’un arquitecte singular: Enric 
Sagnier i Villavecchia (1858-1931), artífex de més de quatre-cents edificis a la Ciutat Comtal. 

La seva obra va evolucionar des de l’estil eclèctic, característic de les últimes dècades del 
segle XIX, fins al Modernisme. Més endavant, va interpretar un repertori de formes clàssiques 
d’influència francesa i va desenvolupar un estil propi, adaptat a les necessitats d’una 

arquitectura sòlida i burgesa i amb la voluntat de crear punts de referència monumentals en 
la trama urbana. 
 

L’exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” recrea el món d’ahir de la burgesia 
barcelonina on va néixer Enric Sagnier: la família, la modernitat tècnica, els viatges per 
Europa. I presenta la seva arquitectura en un muntatge envolupant que introdueix el visitant 

en una ciutat en construcció. 
 
D’una banda, mostra la versatilitat que el porta a interessar-se per diferents tipus d’edificis: 

des d’un petit taller fins a un hotel, des d’un xalet fins a un banc. Al mateix temps presenta 
l’ús dels elements decoratius del Modernisme, reconstrueix la vida d’un edifici tan 
emblemàtic com el desaparegut Hotel Colón a la plaça de Catalunya, aprofundeix el seu 

treball al Palau de Justícia i recupera una col·lecció espectacular de fotografies de la 
construcció del temple del Tibidabo, símbol religiós i icona internacionalment coneguda de la 
ciutat Barcelona. 

 
 

La ciutat de Sagnier. 
Modernista, eclèctica i monumental 

 

Del 14 de setembre de 2011 al 8 de gener de 2012 

Inauguració: 13 de setembre 

Comissariat: Santi Barjau i Julià Guillamon 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 
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Serge Lifar i Alexandra Danilova a Apol·lo Musageta,  
mostrant la primera versió dels vestits dissenyats  

per Coco Chanel. Fotografia de Sasha © V&A Images 

 

 

 
 
 

 

 

Per primera vegada a Espanya, una exposició recupera la figura de l’empresari Serge 

Diaghilev a través dels vint anys d’història de la seva emblemàtica companyia de 

dansa 

 

Serge Diaghilev (1872-1929) és una figura clau per entendre l’esdevenir de la dansa, l’art i la 

música del segle XX. A través de la seva companyia, els Ballets Russos, i bevent de la noció 
d’obra d’art total, va apostar per la renovació del llenguatge visual, tant en la coreografia com 
en l’escenografia, el llenguatge musical i el vestuari.  

 
L’exposició Els Ballets Russos de Diaghilev, 1909-1929. Quan l’art balla amb la música fa un 
recorregut pels vint d’anys d’història de la companyia de dansa a partir de dos-cents objectes 

que inclouen cartells, vestuari, elements per a les coreografies, dissenys, escultures, llibrets, 
programes, fotografies, maquetes de teatres i pel·lícules documentals, entre d’altres. Un 
audiovisual produït per la Fundació "la Caixa" repassarà la relació dels Ballets amb Espanya. 

 
Artistes visuals d’avantguarda de la talla de Matisse, Picasso, Braque, Derain, Gontxarova, 
Laurencien o Chanel (presents en l’exposició) van participar en el disseny de vestuaris i 

escenografies. De la mateixa manera, músics com Ravel, Satie, Falla, Stravinski, Prokófiev, 
Rimski-Kórsakov (mestre de música de Diaghilev); ballarins com Fokin, Nijinski, Pavlova, 
Karsavina o Massine, i escriptors com Jean Cocteau van treballar conjuntament en aquest 

afany renovador, animats per Diaghilev. 
 

Els Ballets Russos  

de Diaghilev, 1909-1929.  

Quan l’art balla amb la música 
 

Del 5 d’octubre de 2011 al 15 de gener de 2012 

Inauguració: 4 d’octubre 

Comissariat: Geoffrey Marsh i Jane Pritchard, responsable i 

conservadora del Departament de Teatre i Dansa del Victoria 

& Albert Museum (V&A)  

Organització: Victoria & Albert Museum de Londres 

Producció: Obra Social ”la Caixa”  
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Claude Monet, Els penya-segats d’Étretat, 1885. Sterling 

and Francine Clark Art Institute, Williamstown, 

Massachusetts, EUA. 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Manet, Monet, Renoir, Degas i tota l’esplendor del París del començament del segle XX 

arribaran a CaixaForum Barcelona a través del Sterling and Francince Clark Art Institute 

 
L’exposició aplega un conjunt excepcional de pintura francesa del segle XIX i començaments 

del XX, procedent de la col·lecció d’Sterling i Francine Clark. Sterling Clark va reunir la major 
part de la seva col·lecció a París, al principi de la primera dècada del segle XX, motivat pel 
plaer d’estar envoltat de les grans creacions del seu temps.  

 
El mecenes va concebre la seva compilació a escala domèstica: les obres formaven part de 
l’entorn quotidià i es distribuïen per la casa seguint el gust del col·leccionista, que combinava 

peces de diferents períodes i estils. Clark buscava la continuïtat entre les creacions del 
passat i del present, des d’una perspectiva que avui podem sentir ben propera.  
 

Les obres que va adquirir, principalment de la primera etapa de l’impressionisme, conviuen 
amb les dels mestres antics i també amb la pintura immediatament anterior, sense ruptures. 
D’aquesta manera, la mostra inclou pintors realistes de l’escola de Barbizon, com ara Corot, 

Millet, Rousseau, al costat dels grans mestres de l’impressionisme, com Sisley, Pissarro, 
Manet, Monet, Degas i Renoir. 
 

Clark va convertir la seva passió personal en un patrimoni col·lectiu, i l’any 1955 va crear el 
seu propi museu, l'Sterling and Francince Clark Art Institute, a Williamstown, a l’estat de 
Massachusetts. Entre les obres cedides per la pinacoteca s’inclouen Ballarines a classe, de 

Degas; Roses en un gerro, de Manet, i el Retrat de Thérèse Berard, de Renoir.  
 

Impressionistes:  
mestres francesos de la col·lecció Clark 

 

Del 17 de novembre de 2011 al 12 de febrer de 2012 

Inauguració: 16 de novembre 

Comissariat: Richard Rand, comissari i conservador del 

Sterling and Francince Clark Art Institute 

Organització: Sterling and Francine Clark Art Institute i 

Obra Social ”la Caixa” 
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L’Obra Social ”la Caixa” mostra per primer cop aquesta gran instal·lació dels artistes 

barcelonins adquirida recentment per a la Col·lecció d’Art Contemporani de l’entitat 

 
La Sala 2 de CaixaForum Barcelona serveix com a espai d’exposició de la Col·lecció d’Art 

Contemporani Fundació ”la Caixa” i, des de la temporada passada, s’ha iniciat un cicle de 
presentacions de grans instal·lacions adquirides recentment per l’entitat, al costat d’altres 
peces emblemàtiques que cedeixen els mateixos artistes. Després de les mostres dedicades 

a Omer Fast i Pierre Huyghe, arriba el torn de Bestué-Vives. 
 
Els quatre treballs que engloben el projecte Accions giren al voltant de la idea d’espai des de 

diferents aspectes, tant físics i mentals. En Accions a Mataró (2002) duien a terme una sèrie 
d’intervencions de petit calibre amb les quals feien una relectura de l’espai públic plantejant 
el seu imaginari particular. En Accions a casa (2005) el punt de partida era l’espai 

privat/públic, i l’escenari no era una urbs, sinó els límits d’un pis de l’Eixample de Barcelona. 
Accions en el cos (2006) és una representació teatral recollida en vídeo on es qüestionen 
situacions a les quals ens enfrontem, concebent el cos com a receptor de totes aquestes 

situacions. El cicle conclou amb Accions a l’Univers, instal·lació que convida a fer un 
recorregut per diverses sales que permeten un trànsit des de consideracions al voltant del 
que és microscòpic, les partícules i l’interior del propi cos, fins al més general i abstracte com 

és l’Univers. 
 
David Bestué i Marc Vives treballen junts des de l’any 2002. Totes les seves obres tenen en 

comú un to lúdic que recorda fàcilment l’esperit dadaista. Amb formats tan diversos com el 
vídeo, el teatre o el fotomuntatge, les seves obres sempre parteixen de situacions i objectes 
quotidians, per dirigir l’atenció de l’espectador sobre allò que, perquè és rutinari o anodí, 

passa desapercebut.  
 

Bestué-Vives. Accions a l’Univers 
Col·lecció d’Art Contemporani 

 

Del 8 de febrer al 29 d’abril de 2012 

Comissariat: Nimfa Bisbe, directora de la Col·lecció d’Art 

Contemporani Fundació ”la Caixa” 

Organització: Obra Social ”la Caixa” 
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Autoretrat amb armilla verda 
© 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing 

 

 

CaixaForum Barcelona acull la retrospectiva més gran en mig segle sobre el gran 

pintor francès, amb obres que sortiran per primera vegada del Museu del Louvre 

 
Eugène Delacroix (1798-1863) va ser el primer pintor modern, visceral i apassionat, que va 
traslladar a la tela la renovació espiritual del romanticisme. Dramatisme, exotisme, moviment 

i color defineixen l’obra d’un artista que es presentava a si mateix com un revolucionari 
enfrontat a les rígides convencions de l’art neoclàssic. 
 

Aquesta exposició, fruit de la col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 
Louvre, reuneix més d’un centenar d’obres del gran pintor francès, amb préstecs 
d’institucions tan importants com la National Gallery de Londres, el Metropolitan Museum de 

Nova York o l’Art Institute de Chicago. Es tracta de la mostra més completa mai presentada a 
Espanya sobre el pintor francès i la retrospectiva més important que es porta a terme des de 
la gran exposició organitzada coincidint amb el centenari de la mort de l’artista, l’any 1963. 

 
Delacroix (1798-1863) mostrarà alguns dels seus olis més coneguts, com Grècia expirant a 

les ruïnes de Mesolóngion o Dones d’Alger al seu apartament, excepcionalment prestada per 

a la mostra. Aquesta gran retrospectiva proposa un recorregut per les diferents etapes de la 
seva producció, des de les primeres obres que busquen la inspiració en el museu, fins a 
l’etapa de maduresa, en què l’artista extreu els seus temes de la realitat, fent un èmfasi 

especial en les seves obres d’història, així com en les d’inspiració oriental. 
 

Delacroix 
(1798-1863) 

 

Del 15 de febrer al 20 de maig de 2012 

Inauguració: 14 de febrer 

Comissariat: Sébastien Allard, conservador en cap del 

Departament de Pintura del Museu del Louvre 

Organització: Obra Social ”la Caixa” i Museu del Louvre 

Producció: Obra Social ”la Caixa” 
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Francisco de Goya y Lucientes, Vol de bruixes, 1797 
Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” porta a Barcelona la primera gran exposició sobre Goya a 

partir de la col·lecció del Museo del Prado, la més important del món 

 
Conformada per gairebé un centenar d’obres, Goya: Llums i Ombres ofereix un recorregut 
cronològic per l’obra del genial mestre; una nodrida i importantíssima selecció que, sense 
pretendre ser exhaustiva, s’articula en forma de petits relats visuals que analitzen els grans 
temes abordats per l’artista al llarg de la seva vida.  
 
Per primera vegada a Barcelona, i en el marc de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social 
”la Caixa” i el Museu del Prado, la mostra inclou peces tan destacades i apreciades pel públic 
com La maja vestida, El para-sol, Vol de bruixes o Encara aprenc.  
 
Els diferents microrelats plantejats reflecteixen la realitat social de l’època en què va viure 
Goya, amb protagonisme tant de la reialesa i les classes privilegiades com dels intel·lectuals, 
amics de l’artista i del poble. Es fa palesa, d’aquesta manera, la riquesa temàtica i la 
impressionant tècnica de la seva obra, així com la simultaneïtat entre les composicions per 
encàrrec i les més lliures i crítiques, nascudes del desig expressiu de l’artista.  
 
Una vessant important de l’exposició està centrada a mostrar el sorprenent domini de les 
diferents tècniques usades pel pintor, que van fer avançar el camí cap a l’alliberament 
modern de l’art. Al llarg de l’itinerari proposat es van descobrint els vincles d’unió amb 
artistes posteriors, tant tècnicament com ideològicament; un camí singular i propi que ha fet 
de Goya «el primer modern». 
 
 

Goya: 
Llums i Ombres 

 

Del 16 de març al 24 de juny de 2011 

Inauguració: 15 de març 

Comissariat: Manuela Mena, cap de Conservació de 

Pintura del Segle XVII i Goya del Museu del Prado, i José 

Manuel Matilla, conservador en cap del Departament de 

Dibuixos i Estampes del Museu del Prado 



 
    

PROGRAMACIÓ 2011-2012 

 

    

 14 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Interior de la nau principal del celler de Pinell de Brai.  
© Pepo Segura 

 
 

 

 

«Això no és un celler, això és una catedral del vi.» Aquestes paraules d’Àngel Guimerà en 
entrar al celler de l’Espluga de Francolí resumeixen l’esperit d’aquesta mostra amb la qual es 

vol difondre l’alt valor artístic i arquitectònic d’aquestes construccions, abordant la 
singularitat arquitectònica i sociopolítica de començaments del segle XX, així com la 
singularitat dels cellers com a espais de producció de vi.  

 
L’exposició tindrà una part, que es podrà visitar a CaixaForum Barcelona, que reflexiona 
entorn de la innovació que van suposar els cellers modernistes en l’arquitectura i la indústria 

vinícola del moment. També es farà referència al moment històric i a alguns personatges 
importants per al seu desenvolupament, com ara Cèsar Martinell. La mostra física 
s’acompanyarà d’un espai virtual que complementarà i expandirà alguns elements de 

l’exposició. I, en tercer lloc, hi haurà elements expositius distribuïts per diversos llocs del 
territori, en especial als mateixos cellers modernistes que ja s’han pogut restaurar o en què 
s’està treballant en aquests moments.  

 
La restauració dels cellers i l’exposició formen part de l’acord existent amb la Generalitat de 
Catalunya per rehabilitar nou cellers cooperatius modernistes de gran valor artístic i 

patrimonial, amb una inversió de l’Obra Social ”la Caixa” de 3,6 milions d’euros. 
 

 
 

Cellers 
 

Del 23 de maig al 26 d’agost de 2012 

Inauguració: 22 de maig 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” i 

Generalitat de Catalunya  
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CaixaForum Barcelona acull una exposició inèdita centrada en la història i el significat 

de les torres i els gratacels des de l'Antiguitat i fins avui 

 
Torres i gratacels explora la diversitat d’arquitectures que a través del temps han demostrat 
una recerca de l’inaccessible, per la seva desmesura i pel seu desig de vèncer tot límit 

material. Un afany que va des de la creació del mite de la torre de Babel fins a l’aparició dels 
primers gratacels l’any 1885 als Estats Units, i que s’ha reproduït exponencialment a tot el 
món entre els segles XX i XXI.  

 
Les torres reflecteixen un dels aspectes més importants de la modernitat i constitueixen 
referències indispensables en termes de planificació urbana. A més, les torres i els gratacels 

ens permeten apreciar el canvi en els usos contemporanis i el desenvolupament de 
tècniques i materials. 
 

Així, la mostra ofereix un recorregut per la història de la construcció de torres i gratacels, a 
partir de materials molt diversos, com ara pintures, gravats, dibuixos, maquetes i fotografies. 
L’exposició parteix del mite de la torre de Babel, que desafiava les lleis naturals i el poder 

diví, i que fou una font d’inspiració per a pintors europeus des del segle XIII fins al XIX, i arriba 
fins a les torres projectades per al segle XXI. 
 

L'exposició comptarà amb obres cedides per importants museus de tot el món, entre ells el 
Museu d'Art Modern de Nova York, el Centre George Pompidou, el Museu del Prado o el 
Museu de Belles Arts de Brusel·les. 

 

Torres i gratacels. 
De la torre de Babel a Dubai 

 

Del 15 de juny al 9 de setembre de 2012 

Inauguració: 14 de juny 

Comissariat: Robert Dulau, conservador en cap de Patrimoni de 

França, i Pascal Mory, arquitecte i professor de l'École Nationale 

Supérieure d’Architecture de París 

Organització: Obra Social ”la Caixa”, Construire le Futur, Image 

Création.com i Martine Barbé 

Producció: Obra Social ”la Caixa”  
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Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Premsa Multimèdia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 
 


