
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dossier de premsa 
 
 

CaixaForum Barcelona 

Del 8 de febrer al 28 d’abril de 2013 



 2

 

Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” obre les portes de la segona 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 d’aquestes 
exposicions és convidar el públic a reflexionar sobre la realitat que ens 
envolta a partir de les obres de creadors implicats socialment, la majoria 
pertanyents als fons d’art contemporani de l’entitat. S’hi mostren 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. En Què desitjar, la comissària pren com a referent l’obra 
mestra de Duchamp La mariée mise à nu par ses célibataires, même 
(reproduïda a escala real en l’exposició) per parlar del desig com a espai de 
projecció de fantasies i motor de la voluntat. Els artistes presents en 
aquesta segona mostra del cicle són Miquel Barceló, Helena Cabello i Ana 
Carceller, Pepe Espaliú, Dora García, Liu Jianhua, Anish Kapoor, Sherrie 
Levine i Rivane Neuenschwander. 
 

 
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).  
 



 3

Barcelona, 7 de febrer de 2013. 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 desitjar. Aquesta mostra és la segona 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 nou-centes obres, i en els seus fons figuren 
treballs dels artistes més importants dels últims trenta anys. La Col·lecció és 
avui un punt de referència artístic, com ho demostren el préstec constant 
d’algunes de les seves obres per a exposicions arreu del món i també 
l’organització de nombroses exposicions als centres CaixaForum i mostres 
itinerants a Espanya, Europa i la resta del món. 
 
En 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. 
 
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.  
 
Ara ofereix 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 
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”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, Països Baixos, 
1996), directora artística de la 5a Biennal Internacional d’Istanbul (Turquia, 1997) 
i comissària del pavelló espanyol a la 50a Biennal de Venècia (2003). 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 àmbits, 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 
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 
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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 d’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 desitjar: com construïm el desig?, com el desig construeix la nostra 
identitat? 

 
En contra d’allò que acostumem a creure, el desig no és un instint ni una pulsió 
subjectiva, sinó un aprenentatge cultural, una construcció social que es regula 
a través d’institucions com la família, l’escola, l’estat i els mitjans de 
comunicació. En les societats androcèntriques, les estructures de la divisió 
sexual, que delimiten la distribució del poder i del saber, canalitzen 
l’organització del desig i marquen les pautes sobre com ser —com ser home, 
com ser dona— i sobre què desitjar.  
 
En la nostra època, qui realment regula l’economia del plaer és el capitalisme 
global. El mercat genera i ven desig, indueix la set de coses noves, promet 
plaers ignorats i suposadament infinits. La manipulació comercial de l’instint, a 
més de crear necessitats i desitjos falsos, no condueix a l’alliberament, sinó 
que incrementa la repressió i la subjecció a l’ordre existent, perquè situa 
l’individu en una línia de dependència i d’insatisfacció permanent. 
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Què desitjar presenta vuit obres, set de les quals pertanyen a la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa”. A aquestes, s’hi afegeix la instal·lació de 
Rivane Neuenschwander, provinent de la Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Viena, que ha estat actualitzada expressament per a la seva 
exhibició a CaixaForum Barcelona. 
 
Les obres presentades condensen totes aquestes ramificacions del concepte 
desig i els diferents referents iconològics d’un moment històric en què el 
qüestionament del poder fàl·lic, les reflexions sobre les identitats i el gènere, la 
fenomenologia i la lògica de la sensació o les poètiques sorgides d’una 
escriptura compartida proposen noves formes d’accedir al desig.  
 
Les obres seleccionades a Què desitjar, creades en els darrers trenta anys, 
tenen un referent històric de primera magnitud en La Mariée mise à nu par ses 

célibataires, même (La novia despullada pels seus solters, encara), de 
Duchamp, reproduïda a escala real a l’avantsala de l’espai expositiu. A La 

novia… es va estructurar una de les cartografies ideogràfiques més complexes 
sobre el funcionament del desig.  
 
L’establiment de ponts entre passat i present, i entre experiència física de les 
obres i interpretació, mostra com es construeix la consciència contemporània 
del desig com a «afecte actiu», ja que les obres actuen com a objectes que 
desitgen i interpel·len l’espectador, el converteixen en agent no solament del 
seu sentit, sinó de la seva configuració. Esdevenen així motors de transferència 
que salven els espais que ens separen i permeten crear nous territoris de joc 
en els quals es pot donar forma a les fantasies i elaborar les retòriques de 
l’èxtasi. A través de l’escriptura relacional i de la mirada compartida, es 
conformen percepcions, conceptes i afectes que obren noves portes al desig. 
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SHERRIE LEVINE 
Hazleton, Pennsilvània, Estats Units, 1947 
The Bachelors (after Marcel Duchamp) [Els  

solters (a partir de Marcel Duchamp)] 

1990 
Ferro, vidre i fusta. 6 objectes de ferro de mesures 
diferents. 6 vitrines de 175,4 × 51 × 51 cm 
cadascuna 

 
The Bachelors (after Marcel Duchamp) [Els solters (a partir de Marcel 

Duchamp)] són recreacions tridimensionals de les figures planes dels solters 
uniformats de La casada despullada pels seus solters, encara, que es 
presenten individualment en vitrines. Levine converteix els solters en escultures 
biomòrfiques d’evident aspecte fàl·lic. Apropiant-se d’aquestes figures i 
accentuant-ne el caràcter sexual, usurpa la posició de l’artista masculí, allibera 
els objectes escollits de la seva localització històrica original i els ofereix una 
nova posició en el camp de l’art. Les obres de Levine sorgeixen d’una visió 
feminista i de les teories postestructuralistes que postulen que la diferència 
sexual es construeix en l’acte de «llegir» l’obra. La mateixa artista indica que, 
per la seva condició de dona, aquestes obres originalment fetes per homes es 
converteixen en treballs d’autoria femenina i són concebudes com a 
«autoretrats d’ella mateixa», perquè li permeten seguir articulant el seu desig, 
el seu homenatge i la seva irreverència crítica envers les obres i els discursos 
de la modernitat. 
 

 
HELENA CABELLO / ANA CARCELLER 
París, França, 1963 / Madrid, Espanya, 1964 
Sin título (Sense títol) 

1998  
5 min 11 s, DVD, b/n, sense so. Dimensions  
variables 
 

 
Helena Cabello i Ana Carceller formen, des de fa més de vint anys, un equip de 
treball artístic i de reflexió social que qüestiona les formes de representació 
hegemòniques. Desconstrueixen l’arquitectura i el cinema com a contextos en 
els quals es defineixen els patrons de conducta i els models de bellesa, i 
analitzen les definicions que estructuren el gènere i la identitat, alhora que 
exploren com es viu la masculinitat fora d’un cos masculí. A Sin título (Sense 
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títol), realitzada a principis del 1998, un enquadrament fix mostra dos parells de 
mans furgant a terra dos forats quadrats. L’obra es converteix en metàfora de la 
vida en comú, de les dinàmiques de col·laboració i contaminació, així com de 
les paradoxes de les relacions humanes. D’aquesta manera, posa en evidència 
que les identitats es construeixen a través del contacte i de les interferències, 
del desig, de les incerteses i de les decisions. 
 

 
PEPE ESPALIÚ 
Còrdova, Espanya, 1955-1993 
Luisa II 

1993 
Ferro i pintura. 240 × 96 × 34 cm 

 

 
Format en belles arts i amb estudis en psicoanàlisi lacaniana, Pepe Espaliú feia 
servir en el seu treball un vocabulari visual que explorava la definició del 
subjecte i l’escissió del jo. El dolor i la consciència d’exclusió que va 
representar el diagnòstic de la sida li van despertar la urgència de lluitar contra 
la marginació social imposada per la malaltia i el van convertir en un activista. 
La seva terminologia estètica es va condensar en obres com la performance El 

nido (El niu) o en l’escultura Luisa II, totes dues del 1993. Aquesta segona pren 
el nom d’una amiga seva, gran activista contra la sida i víctima també de la 
malaltia. Forma part d’una sèrie de gàbies de ferro concebudes com a metàfora 
de l’ostracisme imposat als malalts per l’estigmatització social de la sida. 
Luisa II consisteix en dues gàbies penjades a la paret, les barres de les quals 
s’estenen cap a terra tot formant una corda de filaments entrellaçats que les 
uneixen materialment i simbòlicament com a contenidors de solitud, com a 
cossos buits, com a màquines de les quals el desig és finalment absent.  
 

 
DORA GARCÍA 
Valladolid, Espanya, 1965 
Bolsa dorada (Bossa daurada) 

1995 
Polietilè i pigment daurat. 215 × 130 × 30 cm 

 

 
Dora García es va iniciar en l’escultura i ha continuat ampliant el seu camp 
d’acció a la performance, el vídeo, els mitjans electrònics o els projectes a les 
xarxes socials. El caràcter polifacètic de la seva producció té les arrels en una 
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clara voluntat conceptual i es tradueix en propostes en què la narració i la 
comunicació —o la seva absència— són eixos fonamentals. Amb un discurs 
entre desencisat i provocador, i amb una clara fascinació per l’antiforma, Dora 
García ha utilitzat elements del cos com els batecs del cor, l’alè, la respiració o 
la suor, i materials com l’or. L’or remet a la purificació i a l’elevació espiritual, 
però la seva pols és molt tòxica. Bolsa dorada (Bossa daurada, 1995), el primer 
treball en què Dora García fa servir or, consisteix en una tela opaca i rígida, 
totalment recoberta d’aquest material, que penja en un extrem de l’espai 
expositiu. L’obra interpel·la els espectadors i els convida a projectar les seves 
inquietuds o el seu desig en interrogar-los sobre el buit o el contingut ocult 
darrere la superfície daurada. 
 

 
MIQUEL BARCELÓ 
Felanitx, Espanya, 1957 
L’Amour fou (L’amor foll) 

1984 
Tècnica mixta sobre tela. 285 × 403 cm 
 

 
Miquel Barceló (Felanitx, Espanya, 1957) ha desenvolupat una obra fascinant i 
ambiciosa que connecta l’atavisme i la visceralitat, el que està establert i el que 
és marginal, la quotidianitat i la transcendència. L’amour fou és una obra 
emblemàtica perquè condensa gèneres clàssics de la pintura tradicional —
l’escena d’interior, el paisatge, l’autoretrat o la natura morta— amb temes 
fonamentals en la cosmogonia estètica i existencial de l’artista: el vitalisme 
exacerbat, el caràcter orgiàstic del menjar, la literatura, el sexe… El títol fa 
referència a l’«amor foll», a aquesta força instintiva, atzarosa, cega i intensa 
sobre la qual va teoritzar el pare del surrealisme, André Breton. La densitat 
matèrica de les pinzellades i el ritme dels traços tradueixen l’energia hedonista i 
encisadora associada al pathos de les forces de l’inconscient.  
 

 
LIU JIANHUA 
Ji’an, Xina, 1962 
Shadows in the Water (Ombres a l’aigua) 

2002-2003 
Porcellana. 50 × 1.200 × 10 cm 
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El vertiginós ritme de desenvolupament econòmic que està portant la Xina a 
convertir-se en una de les primeres potències mundials ha repercutit tant en 
l’estructura del país com en l’escenificació que el seu progrés projecta al món. 
Aquest creixement s’ha traduït arquitectònicament en una competitivitat 
desmesurada que ha fet que a les ciutats es construïssin nombrosos gratacels 
de mil i una formes, erigits com a símbols de poder. En aquest context s’inscriu 
l’obra d’artistes com Liu Jianhua, que se serveix de l’estètica pop de forma 
crítica per analitzar i reflectir les transformacions experimentades al seu país. 
Shadows in the Water (Ombres a l’aigua) és una escultura mural feta de 
porcellana blanca. Representa els gratacels més icònics de ciutats com Xangai, 
Pequín, Shenzhen i Canton en un continu lineal. A través de la contraposició 
entre la part superior i la inferior, Liu Jianhua al·ludeix a l’il·lusionisme nascut 
de la contaminació cultural i econòmica que duu la Xina a imitar i voler superar 
els models occidentals.  
 

 
ANISH KAPOOR 
Bombai, Índia, 1954 
When I am Pregnant (Quan estic gestant) 

1992 
Tècnica mixta. 31,7 × Ø 127 cm 

 

 
El propòsit primordial d’Anish Kapoor és crear obres que permetin als 
espectadors accedir a una existència poètica. Afirmar que el seu treball es basa 
en un misticisme orgànic, que la sensualitat de les seves creacions combina 
escatologia i espiritualitat, és reconèixer fins a quin punt Kapoor hi ha sabut 
articular la vivència física i la subtilesa metafísica. Sovint pren com a referent el 
cos sexuat, i en les seves peces proliferen formes còncaves i convexes que 
remeten a iris, vulves, muntanyes, esquerdes… D’aquesta manera, manifesta 
les conjuncions i disjuncions entre forma i buit, entre la densitat de la matèria i 
la possibilitat de la seva desaparició. When I am Pregnant (Quan estic gestant) 
és una peça en estat de conversió, una forma present i no present.  
L’experiència fenomenològica de caminar cap a When I am Pregnant es 
produeix a manera de plànols cinematogràfics i dirigeix l’atenció cap al caràcter 
de la superfície, cap a la tensió que aquesta superfície personifica. L’objecte 
acull l’espectador en el seu camp d’intensitat, que és alhora cinètic i mimètic, i 
el remet a les idees d’origen, a la pàgina en blanc i a les potencialitats creatives 
de la seva pròpia vivència dinàmica de l’espai. 
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RIVANE NEUENSCHWANDER 
Belo Horizonte, Brasil, 1967 
Eu desejo o seu desejo (Jo desitjo el teu desig) 

2003-2013 
Cintes de tela de colors, amb desitjos de persones  
impresos  
Dimensions variables, 100.000 cintes 
© Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viena,  
Àustria 

 
L’obra de Rivane Neuenschwander s’ha englobat en una categoria heterodoxa 
anomenada minimalisme orgànic, perquè utilitza les idees de repetició i 
especificitat pròpies de l’estètica minimalista, però les associa a elements i 
processos naturals en els quals intervenen l’atzar i la impermanència. Aquest 
procés d’atzar i autoria compartida és present en la instal·lació Eu desejo o seu 

desejo (Jo desitjo el teu desig). L’artista va demanar a diferents persones que li 
escrivissin un desig i, després de fer-ne una selecció, els va imprimir en cintes 
de colors com les que es venen com a record o amulet a l’església de Nosso 
Senhor de Bonfim, de Salvador de Bahia. Les cintes amb els desitjos anònims 
configuren una gegantina pintura mural en transformació permanent, ja que es 
van reposant a mesura que els espectadors escullen i s’enduen la cinta que té 
el missatge amb el qual se senten més identificats. El desig aliè es converteix 
així en el desig propi, o el desig propi es reconeix en el desig aliè, en un joc de 
transferència i universalització de les esperances i les expectatives. En 
fonamentar-se en la pràctica de la relació, la creació de Rivane 
Neuenschwander adquireix una dimensió política clara. Mentre l’ordre simbòlic 
dominant propugna un art autònom i defensa les identitats com una cosa 
essencialista i estable, Rivane activa una pràctica de l’escriptura compartida 
que desperta i expandeix el potencial d’allò existent, perquè fa emergir noves 
formes de construir el desig.  
 
Per exhibir aquesta obra a l’exposició Què desitjar, Rivane Neuenschwander ha 
col·laborat personalment en la seva actualització. L’Obra Social ”la Caixa” ha 
demanat la formulació anònima de nous desitjos als participants en un taller de 
videoart a CaixaForum Barcelona i CaixaForum Lleida, en el marc del 
programa d’Art per a la Millora Social que porta a terme l’entitat. També hi han 
participat, enviant els seus desitjos, les escoles següents:  
 

• CEIP El Polvorí (Barcelona) 
• CEIP Perú (Barcelona) 
• CEIP Sant Josep – El Pi (l’Hospitalet de Llobregat) 
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• Col·legi Salesià de Sant Josep (Barcelona) 
• Escola Arrels (Barcelona) 
• Escola Infant Jesús (Barcelona) 
• Escola Joan Pelegri (Barcelona) 
• Escola Nuestra Señora del Rosario (Barcelona) 
• Escola Sant Medir (Barcelona) 
• Escola Vedruna-Àngels (Barcelona) 
• IES Bisbe Berenguer (l’Hospitalet de Llobregat) 
• IES Ernest Lluch (Barcelona) 
• IES Joan Fuster (Barcelona), IES XXV Olimpíada (Barcelona) 
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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 desitjar: del 8 de febrer al 28 d’abril de 2013  
Què fer: del 15 de maig al 8 de setembre de 2013 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Què desitjar 
Dijous 7 de febrer, a les 19 h 

A càrrec de la comissària de la mostra, Rosa Martínez 
 

 
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 
 
 
 

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/ 


