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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta la primera de les tres exposicions d’un cicle 
que proposa una mirada a l’art contemporani des de la perspectiva del 
pensament, el desig i l’acció 

 

Què pensar | Què desitjar | Què fer 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 

És l’art necessari per viure? L’Obra Social ”la Caixa” intenta donar 
múltiples respostes a aquesta pregunta amb el cicle d’exposicions Què 
pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
”la Caixa”. Format per tres mostres consecutives a CaixaForum Barcelona, 
el cicle explora la funció que l’art pot tenir en un sistema econòmic, social i 
moral contemporani immers en una profunda crisi. L’objectiu de les 
exposicions és convidar el públic a reflexionar sobre la realitat que ens 
envolta a partir de l’obra de creadors implicats socialment, pertanyents en 
la seva majoria a la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. S’hi 
mostraran peces fonamentals de la Col·lecció al costat d’adquisicions 
recents, peces que no s’havien pogut veure mai a Barcelona o que s’han 
produït expressament per a aquest projecte, així com alguns préstecs que 
ajudaran a completar el discurs que proposa Rosa Martínez. Aquest cicle 
representa el retorn a Barcelona i el retrobament amb l’Obra Social 
”la Caixa” d’una de les crítiques d’art i comissàries independents més 
rellevants de l’escena internacional. A Què pensar, la comissària convida 
l’espectador a fer d’intèrpret actiu de la seva època i es planteja fins a quin 
punt l’art és un instrument de consciència que expandeix el saber i el plaer 
transitant des dels estrats més complexos del pensament fins als fets més 
senzills que s’esdevenen en la vida quotidiana. Els artistes presents en 
aquesta primera mostra del cicle són Rogelio López Cuenca, Adrian Paci, 
Carlos Amorales, Cao Guimarães, Mirosław Bałka, Shirin Neshat, Joseph 
Beuys, Cristina García Rodero, Ángela de la Cruz i Eija-Liisa Ahtila. 
 

 
Què pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 
Caixa”. Dates: Què pensar: del 9 de novembre de 2012 al 20 de gener de 2013. Què 
desitjar: del 8 de febrer al 28 d’abril de 2013. Què fer: del 15 de maig al 8 de setembre 
de 2013. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Rosa 
Martínez. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
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Barcelona, 8 de novembre de 2012. El secretari general de la Fundació ”la 
Caixa”, Lluís Reverter, i la crítica d’art i comissària Rosa Martínez inauguren 
aquesta tarda l’exposició Què pensar. Aquesta mostra és la primera de les tres 
que componen el cicle Què pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa”. 
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, s’emmarca en 
la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual. Fer conèixer la 
creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic és 
un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa” en l’àmbit cultural. 
 
Així, la programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, sigui des de les diferents exposicions 
que programa, sigui amb adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està 
formada actualment per més de 900 obres, i als seus fons figuren treballs dels 
artistes més importants dels últims trenta anys. La Col·lecció és avui un punt de 
referència artístic, com ho demostra el constant préstec d’algunes de les seves 
obres per a exposicions arreu del món, així com l’organització de nombroses 
exposicions als centres CaixaForum i mostres itinerants a Espanya, Europa i la 
resta del món. 
 
Els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com ara el Museu del 
Louvre i el Museu del Prado— per tal d’intensificar la seva acció cultural. En 
aquesta línia s’emmarca l’acord amb el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) per a la gestió coordinada dels fons d’art contemporani de 
totes dues institucions i una política també coordinada d’adquisició d’obres, així 
com la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les seves col·leccions. 
Fruit d’aquest acord, en aquests moments es pot visitar a CaixaForum Palma la 
mostra Mirades creuades. Abstracció i realisme. 
 
Amb el cicle Què pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”, l’entitat continua apostant per tenir un espai permanent 
obert a noves interpretacions sobre els seus fons d’art contemporani a 
CaixaForum Barcelona.  
 
Recentment, la Sala 2 del Centre Cultural i Social de l’Obra Social ”la Caixa” a 
Barcelona ha acollit un cicle per presentar de forma monogràfica alguns dels 
artistes més destacats que treballen amb instal·lacions o videoinstal·lacions 
(amb mostres sobre Pierre Huyghe, Omer Fast i Bestué & Vives). Ara acull 
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durant gairebé un any aquest projecte contemporani de gran abast: una 
exposició dividida en tres parts consecutives que intentarà donar resposta a 
l’ambiciosa pregunta «És l’art necessari per viure?». 
 
Què pensar, Què desitjar, Què fer proposa una immersió en les profunditats del 
sentit que les obres vehiculen i, a través d’aquest projecte, l’Obra Social ”la 
Caixa” aprofundeix en els aspectes socials de l’art contemporani, una línia 
oberta amb l’exposició Zones de risc, que també es va desenvolupar en tres 
etapes successives entre el 2008 i el 2009. 
 
El projecte Què pensar, Què desitjar, Què fer també suposa el retorn de Rosa 
Martínez a Barcelona després de més de dues dècades d’activitat internacional 
i el seu retrobament amb l’Obra Social ”la Caixa”, entitat en què va iniciar la 
seva trajectòria professional l’any 1978. Entre els seus projectes més 
significatius amb l’Obra Social ”la Caixa” hi ha el comissariat de dues 
temporades de la Sala Montcada (Barcelona, 1991-1992 i 1997). 
 
Rosa Martínez (Sòria, 1955) és una de les crítiques d’art i comissàries 
independents més rellevants de l’escena internacional. Al llarg de la seva carrera 
professional ha organitzat nombroses mostres individuals i col·lectives en 
museus, centres d’art, edificis històrics i espais urbans. La seva activitat més 
significativa s’ha desenvolupat en el camp de les biennals internacionals. Entre 
moltes altres, va ser cocomissària de Manifesta 1 (Rotterdam, Holanda, 1996), 
directora artística de la 5a Biennal Internacional d’Istanbul (Turquia, 1997) i 
comissària del pavelló espanyol a la 50a Biennal de Venècia. Entre totes les 
biennals internacionals, destaca la 51a Biennal de Venècia, que va dirigir el 2005 
amb Maria Corral. 
 
 
Un cicle per respondre a una pregunta: «És l’art necessari per viure?» 

 
El món actual viu un moment de canvis a tots els nivells, i és difícil orientar-se 
en l’allau de notícies i discursos. En aquest context, l’art i la cultura en general 
poden ajudar a trobar respostes.  
 
És el que proposen aquestes tres exposicions: convidar el públic a reflexionar 
sobre la realitat que ens envolta —en un context de profunda crisi econòmica, 
social i moral— a partir de l’obra dels creadors més implicats socialment, els 
més incisius, els que no conceben la creació artística al marge de les 
necessitats col·lectives. Les respostes que ofereixen no són incontestables ni 
taxatives, però exploren els camins que l’art pot obrir per arribar a entendre el 



 5 

que passa (Què pensar), per arribar a definir nous objectius (Què desitjar) i per 
intervenir davant les desigualtats i els abusos (Què fer).  
 
Rosa Martínez ha concebut les tres exposicions des d’una doble perspectiva, 
teòrica i plàstica, perquè facin pensar i convidin a prendre partit. Les mostres es 
poden llegir individualment, de forma diacrònica i correlativa, tal com es 
presentaran temporalment al públic des del novembre del 2012 fins al setembre 
del 2013. També es podran interpretar de forma sincrònica quan es reuneixin 
els tres catàlegs que editarà l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
Els títols de les tres exposicions, tres qüestionaments sintètics, són la porta 
conceptual d’entrada a les exposicions i reflecteixen el desconcert davant el 
caos contemporani, al mateix temps que fan referència a la perplexitat davant 
les flagrants desigualtats socials, l’assetjament de les fantasies mediàtiques i 
les noves malalties de l’ànima. El cicle dóna per assumida la llibertat dels 
artistes de transitar entre disciplines i considera dissoltes les jerarquies entre 
vídeo, fotografia, pintura, performance i instal·lacions, per centrar-se en la 
significació existencial i política de les obres.  
 
A l’avantsala de cadascuna de les exposicions, la reproducció d’una obra 
històrica estableix un vincle conceptual entre el passat i el present. Després, ja 
dins de l’exposició en si, la major part de les obres que es mostren procedeixen 
del fons de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” (Anish Kapoor, 
Dora García, Miquel Barceló, Juan Muñoz i Doris Salcedo, entre altres), i també 
hi ha adquisicions recents i que no s’havien exposat mai a Barcelona (Javier 
Téllez, Cao Guimarães) i de nova producció (Rogelio López Cuenca). Cada una 
de les tres exposicions mostrarà també alguns préstecs (Eija-Liisa Ahtila, 
Mirosław Bałka, Rivane Neuenschwander, Janine Antoni) que ajudaran a 
completar les associacions que proposa la comissària.  
 
 
Què pensar: l’art com a instrument de consciència 

 
L’exposició Què pensar gira al voltant de tres qüestions fonamentals: l’hybris 
contemporània, la «dissort» de la història, i el consol i la consciència que l’art 
pot aportar.  
 
D’una banda, reconeixem la supèrbia, la voluntat de poder i l’orgull 
desmesurats en persones, empreses, nacions i imperis. De l’altra, rememorant 
enfrontaments individuals i guerres o massacres col·lectives, ens plantegem 
quin tipus de pensament justifica l’opressió, en nom de quina veritat es 
cometen les vexacions i les crueltats de què és plena la història universal.  
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Preguntar-se si els desastres tenen un significat moral o són només fruit de 
l’arbitrarietat del destí i de la cobdícia és rellevant quan revisitem la història i 
veiem com els crims, les deportacions, els atemptats i les injustícies, comesos 
de vegades en nom del «progrés», continuen tenint lloc sense que l’ésser humà 
sembli haver après del passat.  
 
Vivim moments de convulsió, de necessitat de noves hermenèutiques que ens 
ajudin a comprendre el sentit del nostre estar al món. Ara és més urgent que 
mai l’anàlisi sobre com es construeix el coneixement com a instrument de 
domini i com a mitjà d’emancipació, sobre com s’articula l’economia psíquica i 
política que sustenta el poder, i sobre les institucions i els mitjans que controlen 
el saber.  
 
L’art, que és representació, constitueix un exercici de saber i de poder. Les 
obres exposen el món, l’analitzen, el revelen. I l’exposició que temporalment les 
aplega és un lloc privilegiat per a l’intercanvi simbòlic entre l’obra i l’espectador, 
un espai adequat perquè, a més del gaudi estètic, es generin discursos crítics i 
nous diàlegs polítics.  
 
Una reproducció de l’obra Paisatge amb la caiguda d’Ícar (1562), de Pieter 
Bruegel el Vell, introdueix el visitant a l’exposició Què pensar. Aquesta obra 
actua com a element de connexió entre el passat i el present, i es converteix en 
referent no tan sols d’algunes obres d’artistes actuals que es poden veure a la 
mostra, sinó també del rerefons de supèrbia que s’amaga darrere les 
desmesurades ambicions del capitalisme contemporani. 
 
 

ROGELIO LÓPEZ CUENCA  
Nerja, Espanya, 1959 
Landscape with the Fall of Icarus (Paisatge amb  
la caiguda d’Ícar) 
1996-2012 
3 senyals de servei i 3 plaques metàl·liques amb  
inscripció de text 
Producció Obra Social ”la Caixa” 

 
Per a Rogelio López Cuenca, l’anàlisi i la subversió irònica dels signes, els 
senyals i els missatges que ens envolten és una estratègia crítica, una proposta 
emancipadora i un divertit joc poètic. Aquesta obra s’apropia el títol de la 
pintura de Bruegel i el trasllada al llenguatge dels senyals de trànsit. Les tres 
plaques instal·lades a la terrassa de CaixaForum converteixen l’espai obert en 
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escenografia del mite i conviden els espectadors a traçar el vol dels Ícars 
actuals i a fotografiar-se en un paisatge tan significatiu. 
 
 

 
ADRIAN PACI 
Shkodër, Albània, 1969 
Centro di Permanenza Temporanea 
2007 
Videoprojecció 
5’ 30’’, color, so 
 

 
Adrian Paci utilitza el vídeo, l’escultura, la pintura i les instal·lacions per reflectir 
la dramàtica situació de la regió dels Balcans i per donar forma al sentiment de 
pèrdua lligat a l’exili i l’emigració. Aquesta obra, el títol de la qual prové de la 
denominació que a Itàlia reben els camps habilitats per als immigrants il·legals, 
és una poderosa metàfora sobre el desarrelament, l’estat de transitorietat i 
l’absència de destí quan el viatge és sinònim de supervivència, de fugida de la 
misèria, sense garanties d’accés al benestar. 
 
 

CARLOS AMORALES  
Mèxic DF, Mèxic, 1970 
Useless Wonder (Meravella inútil) 
2006 
Videoprojecció de dos canals sobre pantalla  
suspesa 
8’ 36’’, color, so 
7’ 51’’, blanc i negre, sense so 

 
Des del seu estudi multidisciplinari, Carlos Amorales crea animacions digitals 
que reflecteixen fantasies crepusculars. Les siluetes que utilitza estan 
classificades en una gran base de dades i configuren un extens vocabulari de 
signes híbrids que es multipliquen i es fragmenten. A Useless Wonder, les dues 
cares d’una pantalla mostren la fragmentació i la recomposició d’un 
mapamundi, així com paisatges espectrals amb personatges fantasmagòrics, 
que donen forma a pors atàviques i a la inquietant descomposició del món 
contemporani.  
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CAO GUIMARÃES 
Belo Horizonte, Brasil, 1965 
Gambiarras 59, 17, 28, 103, 29, 105, 03 i 106 
2002-2007 
Fotografia en color 
 

 
En portuguès, la paraula gambiarra designa els arranjaments no convencionals 
que solucionen petites necessitats quotidianes. Cao Guimarães veu en aquests 
precaris arranjaments entitats vives, mostres d’una escultura espontània que 
articula la necessitat i la intel·ligència per donar als objectes un ús diferent de 
l’original. Aquests ready-mades populars actualitzen el significat del gest 
inaugural del 1917, quan Marcel Duchamp va capgirar un urinari i el va 
anomenar Font, i mostren el desplegament de la creativitat en la vida 
quotidiana.  
 
 

MIROSŁAW BAŁKA  
Varsòvia, Polònia, 1954 
Winterreise (Bambi, Bambi, The Pond)  
Viatge d’hivern (Bambi, Bambi, L’estany) 
2003 
Videoprojecció, tríptic 
Cortesia de la galeria Gladstone, Nova York i  
Brussel·les 

 
La producció de Bałka es fonamenta en la seva pròpia memòria, en l’educació 
catòlica que va rebre i en la tràgica història del seu país. Les imatges de 
Winterreise provenen del camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau. Bałka 
associa la innocència dels cervatells amb la memòria de l’horror, i connecta dos 
fets coetanis: el 1942 es va estrenar Bambi, de Disney, i es va celebrar la 
conferència de Wannsee, en què la cúpula nazi va establir la «solució final al 
problema jueu». La pantalla central mostra l’estany on s’abocaven les cendres 
de les cremacions.  
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SHIRIN NESHAT 
Qazvin, Iran, 1957 
Turbulent 
1998 
Videoprojecció de dos canals 
Laserdisc transferit a DVD 
10’, blanc i negre, so 

 
Shirin Neshat explora de quina manera la ideologia patriarcal determina la 
vivència del cos femení i qüestiona les pautes que segreguen homes i dones a 
les societats islàmiques. A través d’un joc d’oposicions, Turbulent mostra un 
duel musical en què els contrastos home/dona, paraula/crit, racional/emotiu 
tenen la seva correspondència en els oposats blanc/negre, ple/buit i en el 
moviment de càmera lineal/circular. Analitza així les diferències entre gèneres i 
les formes de representar temps paral·lels i espais simultanis.  
 
 

 
JOSEPH BEUYS 
Krefeld, Alemanya, 1921 – Düsseldorf, Alemanya, 1986 
Hinter dem Knochen wird gezählt – Schmerzraum  
(Es compta darrere l’os – Espai de dolor) 
1983 
Planxes de plom, ferro, anelles de plata i bombeta 
 

 
Joseph Beuys va ser un artista i activista social per a qui la modificació de la 
consciència era per ella mateixa un projecte escultòric. A la instal·lació 
Schmerzraum va utilitzar planxes de plom per crear una habitació hermètica. Hi 
va penjar del sostre dues anelles de plata de la mida de dos cranis humans i 
una bombeta. Les anelles fan referència al fluir de la vida en l’aïllament del 
camp terrenal de plom, tènuement il·luminades per la llum de la raó. L’artista 
parlava del «dolor del coneixement» com d’una cosa inseparable de la 
conquesta de la llibertat. 
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CRISTINA GARCÍA RODERO  
Puertollano, Espanya, 1949 
El niño del ataúd. Ribarteme  
1982 
El dedo de san Juan. Belinchón 
1982 
Fotografia en bromur de gelatina 

 
Entre el 1975 i el 1988, García Rodero va elaborar un cos de treball que va 
anomenar España oculta, en què va documentar tradicions i ritus ancestrals 
que pervivien en ple segle xx. El niño del ataúd va ser presa al romiatge de 
Santa Marta de Ribarteme, a Galícia, en què els penitents s’introdueixen dins 
taüts per demanar o agrair una curació miraculosa. A El dedo de san Juan, el 
gest del nen traça una diagonal amb el braç del sant i estableix així un 
paral·lelisme amb la connexió entre el que és humà i el que és diví 
representada a la Capella Sixtina.  
 
 

 
ÁNGELA DE LA CRUZ 
La Corunya, Espanya, 1965 
Clutter VII (Yellow) [Abarrotat VII (Groc)] 
2004 
Oli i acrílic sobre tela 
 

 
Ángela de la Cruz desconstrueix les ortodòxies de la tradició minimalista i 
converteix les seves pintures en «objectes-persona» prenent com a referent el 
seu propi cos, les seves vivències i sentiments. Clutter VII (Yellow) pertany a la 
sèrie en què l’artista recicla fragments de rebuig de pintures pròpies i els 
col·loca en caixes o els subjecta amb peces de metall. L’obra esdevé una 
metàfora de la vulnerabilitat i de la possibilitat de reparació, i la projecció 
antropomòrfica s’estén del que és personal al que és col·lectiu. 
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EIJA-LIISA AHTILA 
Hämeenlinna, Finlàndia, 1959 
Vaakasuora (Horitzontal) 
2011 
Projecció de sis canals a partir d’imatges d’alta  
resolució sincronitzades 
Dolby Digital 5.1, sense diàlegs, 6’ 
© 2011, Crystal Eye, Hèlsinki. Cortesia de la  
galeria Marian Goodman, Nova York i París 

 
Les instal·lacions d’Eija-Liisa Ahtila conjuguen la renovació del llenguatge fílmic 
amb l’exploració de les relacions entre les persones i el seu entorn. A 
Vaakasuora, sis pantalles reprodueixen la imatge d’un avet; a la base, una 
nena actua com a referent d’escala. L’obra presenta una naturalesa serena, 
allunyada de les visions del romanticisme. A més d’assenyalar les limitacions 
de la representació visual, fa referència a la necessitat de canviar la 
perspectiva, d’«horitzontalitzar» el pensament i d’igualar-nos amb la resta dels 
éssers vius. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ  

 
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dijous 8 de novembre, a les 19 h 
Què pensar 
A càrrec de la comissària de la mostra, Rosa Martínez 

 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per al públic general 

Dimecres, a les 19 h 
Dissabtes, a les 20 h 
Reserva de places per a les visites comentades al tel. 934 768 630 
Places limitades 

 
Visites concertades per a grups 

Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 30 
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 934 768 630.  
Activitat de pagament 
Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. 

 
Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals 

Grups d’un mínim de 10 persones 
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 934 768 630. 

 
Visites en llengua de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral 

Grups d’un mínim de 10 persones 
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del fax 934 768 635 o del correu 
electrònic seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
 
 

VISITES PER A GRUPS ESCOLARS 

Visites adaptades als diversos nivells escolars 
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 93 476 86 30.  
Horaris a convenir 
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Què pensar | Què desitjar | Què fer 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 

Del 9 de novembre de 2012 al 8 de setembre de 2013 
 

Què pensar: del 9 de novembre de 2012 al 20 de gener de 2013  
Què desitjar: del 8 de febrer al 28 d’abril de 2013  
Què fer: del 15 de maig al 8 de setembre de 2013 

 
 
Horari: 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 21 h 
Últim divendres de cada mes, de 10 
a 23 h 
Nadal: tancat els dies 25 de 
desembre, i 1 i 6 de gener 
 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


