
 
 

Nota de premsa 
 

Gràcies a l’acord signat avui a CaixaForum Madrid, els centres socials i 

culturals de ”la Caixa” a Madrid, Barcelona, Saragossa, Palma, Lleida, 

Tarragona i Girona acolliran quatre nous projectes expositius 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 
Louvre intensifiquen la seva col·laboració 

per a l’organització conjunta d’exposicions 
 

• Després de l’èxit de les exposicions organitzades conjuntament a 

Espanya els darrers anys, el president de ”la Caixa” i de la 

Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president-director del Museu 

del Louvre, Henri Loyrette, signen un nou conveni per col·laborar 

en l’organització de quatre noves mostres els pròxims quatre anys. 

 

• Gràcies a aquest acord entre totes dues institucions, els centres 

CaixaForum de Madrid, Barcelona, Saragossa, Palma, Girona, 

Tarragona i Lleida acolliran mostres organitzades conjuntament 

amb obres procedents del Museu del Louvre. 

 

• Els centres de Madrid i Barcelona oferiran dues exposicions entre 

2014 i 2016: una àmplia retrospectiva al voltant d’un dels pintors 

francesos més influents del segle XIX, Jacques-Louis David, que va 

començar la seva obra durant l’Antic Règim, va abraçar la 

Revolució Francesa i va acabar al costat de Napoleó; i una mostra 

de caràcter arqueològic sobre la importància del bestiari a l’Egipte 

faraònic. 

 

• Gràcies a aquest acord, també s’organitzarà una mostra inèdita 

sobre el pintor francès Charles Le Brun a partir dels cartrons de 

gran format (restaurats expressament per a l’ocasió) que va fer per 

a la Galeria dels Miralls del Palau de Versalles, així com una 

exposició d’antiguitats romanes que detallarà el paper de la dona 

en la decoració arquitectònica romana.  

 

 



Madrid, 3 de juliol de 2012. El president de ”la Caixa” i de la Fundació 

”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president-director del Museu del Louvre, Henri 

Loyrette, s’han reunit aquest matí a CaixaForum Madrid per formalitzar un nou 

acord de col·laboració entre aquestes dues institucions per als pròxims anys. 

 

El conveni de col·laboració signat avui entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu 

del Louvre permet donar continuïtat i intensificar una relació d’entesa històrica 

entre les dues institucions. 

 

L’any 2009 es va fer un salt endavant en aquesta cooperació entre les dues 

entitats amb la signatura d’un primer conveni marc que ha permès organitzar 

projectes expositius de primer nivell a Espanya aquests darrers quatre anys. 

L’èxit d’aquesta col·laboració es tradueix en el nombre de visitants que han 

rebut aquestes mostres. En total, més de 840.000 persones han visitat les 

exposicions programades, quan encara queda una darrera mostra pertanyent 

a l’anterior conveni de col·laboració —dedicada a la civilització sumèria— 

pendent d’inaugurar als centres de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid i 

Barcelona. 

 

En concret, són cinc les exposicions incloses en el conveni marc anterior: 

 

- Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident (CaixaForum Barcelona) 

- Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics de l’Aràbia Saudita (CaixaForum 

Barcelona) 

- Un altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre (CaixaForum 

Palma, CaixaForum Girona i CaixaForum Lleida) 

- Delacroix (1798-1863) (CaixaForum Madrid i Barcelona) 

- Abans del diluvi. Mesopotàmia (3500-2000 aC) (CaixaForum Barcelona 

[novembre del 2012] i CaixaForum Madrid [març del 2013]) 

 

Ara, totes dues institucions donen continuïtat a aquesta col·laboració iniciada 

l’any 2009 i la renoven, l’amplien i la intensifiquen fins al 2016. L’acord signat 

avui entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre inclou el préstec 

d’obres d’aquest museu i l’organització conjunta d’exposicions, amb el 

comissariat a càrrec dels especialistes pertinents del museu parisenc. 

 

Els quatre projectes de nova producció es presentaran als centres socials i 

culturals que l’Obra Social ”la Caixa” té a Barcelona, Madrid, Saragossa, 

Palma, Girona i Lleida.  

 

A continuació es detalla el contingut i el lloc d’exhibició de les exposicions. 



 

1) Charles Le Brun (1619-1690). La Galeria dels Miralls del Palau de 

Versalles 

CaixaForum Saragossa (febrer-maig 2015) 

CaixaForum Palma (juny-agost 2015) 

 

Gràcies a la col·laboració entre aquestes dues 

institucions, s’oferirà aquesta selecció 

d’aproximadament un centenar de peces del 

pintor francès Charles Le Brun, conegut com a 

creador i màxim exponent de l’estil Lluís XIV. 

Es mostraran 30 dels cartrons que va fer com 

a dibuixos preparatoris (a escala 1:1 de les 

pintures finals) per a la Galeria dels Miralls del 

Palau de Versalles, sens dubte la seva gran 

obra. 

 

Molts d’aquests cartrons de grans dimensions s’exposaran al públic per primera 

vegada des del segle XVIII gràcies a la col·laboració entre el Museu del Louvre i 

l’Obra Social ”la Caixa”. Les obres s’han sotmès a una restauració completa, 

duta a terme específicament per poder-les exhibir a CaixaForum Saragossa i 

CaixaForum Palma. L’exposició es completarà amb una selecció de pintures, 

gravats i tapissos d’aquest mestre de la pintura francesa. 

 

 

2) Harmonia i excés: la figura de la dona en la pintura mural romana 

CaixaForum Girona (octubre 2014 – gener 2015) 

CaixaForum Lleida (febrer-maig 2015) 

CaixaForum Tarragona (juny-setembre 2015) 

 

A partir de les col·leccions del Museu 

del Louvre, en aquesta exposició 

prevista per als centres de Girona, 

Lleida i Tarragona es mostraran alguns 

dels exemples més destacats de 

pintura mural romana, ja siguin frescos 

o plaques arquitectòniques de 

terracota. Aquestes últimes provenen 

de la famosa Col·lecció Campana, 

adquirida pel museu francès al segle XIX al financer italià del mateix cognom. 

 

Charles Le Brun. Dos àngels abraçats.  
© 2011 Museu del Louvre – Marc Jeanneteau 
 

Déu, riu i nimfes. © 2005 Museu del Louvre – Erich Lessing  
 



Gràcies a aquestes obres, procedents en la major part de l’àmbit privat, 

s’il·lustrarà el paper de la dona a l’època romana, un tema poc tractat en l’art 

oficial d’aquella època. 

 

 

3) Animals, homes i déus. El bestiari a l’Egipte faraònic 

CaixaForum Madrid (febrer-maig 2015) 

CaixaForum Barcelona (juny-setembre 2015) 

 

CaixaForum Madrid i CaixaForum 

Barcelona acolliran aquesta gran 

exposició sobre la civilització de l’antic 

Egipte a partir dels fons del museu 

francès, un dels més importants del món 

en aquest àmbit. Es tracta d’una 

innovadora lectura creada a partir dels 

animals, omnipresents tant en la vida 

quotidiana com en les imatges 

simbòliques de la civilització egípcia. L’animal, com a centre d’un llenguatge 

codificat, el jeroglífic, es converteix en puntal del pensament religiós egipci. 

 

 

4) David i el seu temps 

CaixaForum Madrid (octubre 2015 – gener 2016) 

CaixaForum Barcelona (febrer-maig 2016) 

 

Aquest projecte de pintura girarà al voltant de la 

figura del pintor neoclàssic Jacques-Louis David 

(París, 1748 – Brussel·les, 1825), així com dels 

seus contemporanis i l’apassionant època que van 

viure.  

 

David va ser un dels pintors més influents de l’art 

francès del segle XIX, sobretot en l’àmbit acadèmic. 

L’exposició mostrarà els seus inicis coincidint amb 

la fi de l’Antic Règim, la participació activa de 

l’artista en la Revolució Francesa —va ser amic de 

Maximilien de Robespierre—, el lideratge en el 

món de les arts durant la República Francesa i 

l’acostament els últims anys de la seva vida a 

Napoleó Bonaparte. 

Llibre dels morts de Nebqed. © 1990 Museu del Louvre – 
Christian Larrieu 
 

Jacques-Louis David. Autoretrat de 
l’artista. 1794 © RMN Museu del Louvre 
– Gérard Blot 
 



”la Caixa”, amb els grans museus del món 

 

La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre és fruit de 

la voluntat de totes dues institucions de promoure el coneixement a partir de 

l’organització d’exposicions de tipus arqueològic que permetin apropar-se a 

altres civilitzacions, i també de mostres d’art antic i modern.  

 

Aquest ambiciós acord s’emmarca en la línia d’actuació impulsada per l’Obra 

Social ”la Caixa” per establir aliances estratègiques amb grans institucions 

culturals del món, amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural i fomentar 

sinergies entre diferents institucions de primer ordre internacional. 

 

A més de la intensa col·laboració amb el museu parisenc, l’entitat també ha 

arribat a importants acords amb institucions com el Museu Nacional del Prado. 

L’any 2011, ”la Caixa” es va convertir en benefactora del museu. Fruit d’aquest 

acord, totes dues entitats treballen plegades —a més de la col·laboració prèvia 

en el programa educatiu «L’art d’educar»— en l’organització i la producció de 

quatre exposicions, totes a partir dels fons del Museu del Prado. La primera 

d’aquestes exposicions, Goya. Llums i ombres, acaba de tancar les portes a 

CaixaForum Barcelona amb un gran èxit de públic, amb més de 290.000 

visitants. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” també va signar un important acord l’any 2010 amb la 

Fundació MACBA —acord que es va ampliar posteriorment al Consorci 

MACBA— per a la gestió conjunta de les dues col·leccions d’art contemporani. 

La nova col·lecció creada a partir dels fons de totes dues entitats aplega un 

total de 5.500 obres i és una de les més significatives d’Espanya i del sud 

d’Europa pel que fa al període comprès entre la segona meitat del segle XX i 

l’actualitat. L’objectiu últim d’aquesta unió és contribuir a augmentar la capacitat 

de generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual, i alhora reforçar la 

difusió de la nova col·lecció amb l’organització d’exposicions conjuntes per tot 

el territori espanyol, així com dur a terme accions en l’escena de l’art 

contemporani internacional. 

 

Si en voleu més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  


