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Dossier de premsa 

 
La mostra aprofundeix en les aportacions realitzades pels pobles de la conca 
mediterrània, que van canviar per sempre la nostra manera d’entendre el món  
 
 
 

 

 
  

 
 
Del Pròxim Orient a Egipte i d’allà a Grècia i més tard a Roma, el Mediterrani 
va ser la via de comunicació de creences, idees, coneixements i formes 
culturals que van tenir una influència que s’allarga fins als nostres dies. La 
nova exposició arqueològica organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, 
Mediterrani. Del mite a la raó, reuneix una col·lecció excepcional d’obres de 
l’antiguitat grecollatina a l’entorn d’un tema comú: la creació de l’esperit 
europeu. L’exposició explica l’evolució del pensament entre els segles VI aC i 
IV dC a través d’una selecció de 165 obres gregues i llatines —escultures, 
relleus, ceràmiques, frescos, mosaics i joies, procedents de museus 
europeus—, entre les quals destaquen col·leccions públiques de Grècia i 
Itàlia. Les obres mostren l’evolució des d’un Mediterrani explicat a través dels 
viatges mítics d’Ulisses, Jàson i Hèracles —heroi mediterrani reverenciat per 
la majoria de pobles riberencs—, fins a l’ordenació de l’espai humà, propi de 
les ciutats colonials gregues, i una concepció de l’home, dotat d’ànima, que 
assumeix les virtuts i vicissituds dels antics herois que sobreviuen en el 
nostre imaginari. L’exposició forma part d’un innovador projecte de l’Obra 
Social ”la Caixa” per aprofundir en el passat, present i futur del Mediterrani 
des de diferents punts de vista, que es completarà amb una altra mostra 
simultània a Cosmocaixa Barcelona. 
 

 
Mediterrani. Del mite a la raó. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. 
Comissariat: Pedro Azara, professor d’estètica a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona; amb la col·laboració de Gregorio Luri, filòsof. Lloc: 
CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Dates: del 28 de febrer 
al 15 de juny de 2014. 
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Cap de Plató. 14-37 dC. Còpia d’un 
original grec, ca. 340 aC. © Staatliche 
Antikensammlungen und Glyptothek de 
Munic 

 

Barcelona, 27 de febrer de 2014. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa; la directora general d’Antiguitats i Patrimoni Cultural del 
Ministeri de Cultura i Esports de la República Hel·lènica, Maria Andreadaki-
Vlazaki; la directora de Museus, Exposicions i Activitats Educatives del Ministeri 
de Cultura i Esports de la República Hel·lènica, Maria Lagogianni-
Georgakarakos, i el professor titular d’estètica i teoria de les arts a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (ETSAB-UPC) i comissari de l’exposició, Pedro Azara, inauguren 
aquesta tarda a CaixaForum Barcelona Mediterrani. Del mite a la raó. 
 
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de fa anys a les grans 
cultures del passat tenen com a missió mostrar al públic les diferents formes en 
què homes i dones de diversos llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans 
qüestions universals, com també ampliar les perspectives sobre el món a partir 
de les investigacions històriques i arqueològiques més recents.  
 
Les mostres dedicades als sumeris, els etruscs, la cultura de Teotihuacán, 
l’Imperi persa o els tresors del Regne de l’Aràbia Saudita han permès subratllar 
els vincles entre el món antic i el món actual, presentant la cultura com una 

realitat viva, fruit del coneixement i els intercanvis 
entre pobles.  
 
Mediterrani. Del mite a la raó se suma a aquesta 
llarga llista d’exposicions organitzades per l’Obra 
Social ”la Caixa” en els darrers anys per presentar el 
món grecollatí des d’una perspectiva 
extraordinàriament pròxima, un reflex de les 
aspiracions i contradiccions dels homes i les dones 
d’avui. 
 
En una època globalitzada en què l’economia i els 
centres de decisió del món s’han desplaçat cap a 
noves àrees geogràfiques, el paisatge i la cultura del 

Mediterrani continuen sent una referència universal. Per mitjà d’una col·lecció 
extraordinària d’obres d’art, la mostra aprofundeix en els valors que —entre el 
segle VI aC i el IV dC— van crear una nova forma de veure el món i que s’han 
convertit en una fita crucial per a l’evolució de la història humana. La mostra 
està comissariada per Pedro Azara, professor d’estètica a l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona, amb la col·laboració de Gregorio Luri, 
filòsof, en la concepció de l’exposició.  
 
El passat, el present i el futur del Mare Nostrum es donen la mà en aquest 
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L’Acadèmia de Plató. 110-80 aC  
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. © 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Soprintendenza per i Beni Archeologici di 

Napoli e Pompei 

 

projecte ambiciós i inèdit de l’Obra Social ”la Caixa” que acull CaixaForum 
Barcelona, el qual presenta un enfocament cultural i filosòfic que es 
complementa amb la visió científica i mediambiental de la mostra Mediterrani. 

El nostre mar, com mai l’has vist. Aquesta darrera, que s’exhibeix de forma 
paral·lela a CosmoCaixa Barcelona, ofereix una visió d’aquest mar des dels 
seus orígens per descobrir-ne les particularitats biològiques i geològiques. 
També reflexiona sobre la relació actual dels humans amb el mar i sobre la 
seva sostenibilitat. 
 
 
El Mediterrani: un lloc físic i mental essencial en l’esdevenir europeu 

 
El Mediterrani que l’exposició retrata és un 
espai imaginari o mental que se superposa a 
l’espai físic. Un lloc on una sèrie de pobles van 
generar noves concepcions del món que han 
estat essencials en la formació dels valors 
culturals europeus.  
 
Durant el primer mil·lenni abans de Crist es 
van desenvolupar cultures diverses —fenicis, 
grecs, jonis, tirrens, cartaginesos, romans— 
que van compartir la seva visió del món. 
Aquestes cultures tenen en comú la vida a la 
vora del mar, i per aquest motiu l’exposició  
—dividida en quatre grans àmbits— comença 
narrant els viatges que van donar lloc als mites 
fundadors. 
 
A continuació, la mostra fa un tall en la història de les idees i rescata tres 
aportacions que van sorgir entre el Pròxim Orient antic, Grècia i Roma, i que 
van canviar la forma de relacionar-se amb el món: 
 

≡ Davant l’omnipotència dels déus del món antic, sorgeix una nova 
concepció filosòfica que situa l’ésser humà en l’epicentre i en la qual 
s’imposa la racionalitat. 

≡ Les ciutats es comencen a organitzar al voltant d’un espai central comú 
per al diàleg i intercanvi d’idees i mercaderies: l’àgora. D’allà, en sorgeix 
un sistema polític innovador, la democràcia. 

≡ Neix una nova concepció de la persona que substitueix la força del 
guerrer per la força interior del filòsof. L’ànima i la individualitat 
comencen a prendre forma. 
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Lècit àtic amb una escena de 
preparatius fúnebres Pintor 
d’Atenes. 470-460 aC 
National Archaeological 
Museum of Athens. © Hellenic 
Ministry of Culture and Sports 
/ Archaeological Receipts 
Fund 

 

Estàtua d’Eros i Psique. Segona 
meitat del segle II dC. Còpia d’un 
original hel·lenístic tardà de finals 

del segle II aC. Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden. © 

Skulpturensammlung, Staatliche 
Kunstsammlungen  

 

 

Un viatge per la història del pensament a partir de 165 obres 

 
Un dels grans al·licients de l’exposició és la selecció i el 
joc d’associacions establert entre les 165 obres que la 
componen, les quals, més enllà de la qualitat de la seva 
factura, es presenten com a testimonis d’idees, visions de 
la realitat, aspiracions i anhels.  
 
Mediterrani. Del mite a la raó presenta un total de 165 
obres procedents de 32 institucions, la majoria de les 
quals són museus grecs i italians. Entre aquestes 
institucions, destaquen, pel nombre d’obres incloses en la 
mostra, el National Archaeological Museum d’Atenes, el 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli i 
l’Skulpturensammlung de l’Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. Les obres dels museus grecs han pogut viatjar a 
l’exposició gràcies a la col·laboració del Ministeri de 
Cultura i Esports de la República Hel·lènica, així com de 
l’ambaixada de Grècia a Espanya. 

 
L’exposició es completa amb una reconstrucció virtual en gran format de l’àgora 
de l’Atenes democràtica, realitzada mitjançant animació per ordinador. Es tracta 
d’una producció de l’Obra Social ”la Caixa” obra dels arquitectes Eric Rusiñol i 
Marc Marín en la qual, sobre l’actual jaciment arqueològic —escanejat per mitjà 
de fotogrametria—, s’ha superposat la reconstrucció virtual dels edificis i 
monuments existents en els segles V-IV aC, com ara les seus del poder 
legislatiu i el poder executiu, el monument als herois epònims, el Pòrtic Reial, la 
Casa de la Moneda o el temple d’Hefest. La projecció 
incorpora filmacions i fotografies actuals per establir 
una relació entre el passat i el present. 
 
Amb motiu de l’exposició, s’ha publicat un catàleg 
(editorial Tenov) que recull textos del comissari de la 
mostra, Pedro Araza, així com de Carlos García Gual, 
Maria Lagogianni-Georgakarakos, Gregorio Luri i Josep 
Montserrat Torrents. 
 
Així mateix, l’Obra Social ”la Caixa” ha programat un 
ampli ventall d’activitats, entre les quals destaca 
Mediterrani, ahir i avui, un cicle de quatre concerts en 
què es barregen diferents latituds i èpoques, totes 
banyades pel Mare Nostrum. També se celebrarà un 



 6

Estàtua d’Hèracles jove. 350-
325 aC. National Archaeological 
Museum of Athens. © Hellenic 
Ministry of Culture and Sports / 
Archaeological Receipts Fund 

 

cicle de cinema, A la recerca dels mites amagats, en el qual es relacionaran 
algunes de les figures mítiques fonamentals i la seva translació al món del 
cel·luloide.  
 
El comissari Pedro Azara també coordina el cicle de conferències El 

Mediterrani. Dels enigmes del món al misteri de l’ànima i el seminari 
Mediterrani: mites i viatges. La programació es completa amb activitats 
específiques per a persones grans, famílies i públic escolar, i amb visites 
comentades per a tot tipus de públics. 
 
 

 
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

 
 

LA MITOLOGIA 

Els viatges que funden el Mediterrani 
 
En el principi dels temps, el cosmos era un enigma 
simbolitzat per éssers amenaçadors contra els quals 
era impossible lluitar. El Mediterrani era ple de 
monstres marins i déus furibunds que 
desencadenaven tempestes. El mar era un lloc de 
perdició; així i tot, per a molts la invitació al viatge era 
irresistible. 
 
Els desplaçaments per mar eren més senzills i segurs 
que per una terra infestada de perills encara més 
grans. Criatures tan malèfiques com el toro de Marató, 
el lleó de Nemea o el gegantí senglar d’Erimant 
recorrien les terres riberenques. «Els que ens estem 
entre les columnes d’Hèracles i el riu Fasis habitem 
una petita porció de terra, tot vivint al voltant del mar 

com formigues o granotes al voltant d’una bassa», deia Plató. 
 
A les ribes del mar, la vida era agradable. Tanmateix, era el control de les 
aigües, i no pas el de la terra conreada, el que indicava el nivell de 
desenvolupament d’una cultura. L’ésser humà era civilitzat en la mesura que 
era capaç de domar els cavalls que tiraven del carro de Posidó, el déu dels 
mars. Igualment, les ciutats com Atenes, doctes en arts navals, eren grans i 
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Cap d’estàtua de Tique. Segle II dC. 
Archaeological Museum of Ancient Corinth. © 

Hellenic Ministry of Culture and Sports / 
Archaeological Receipts Fund 

 

«virtuoses», segons ens explica Sòfocles en una de les seves tragèdies sobre 
el desventurat Èdip. 
 
EL COSMOS 

Els enigmes del món 
 
A l’antiguitat, el cosmos era un enigma. Es considerava que era la casa dels 
déus, les peripècies dels quals narraven els mites, amb què es pretenia donar 
una explicació sobre l’origen i el desenvolupament del món habitat pels éssers 
humans. 
 
Els déus van enviar l’Esfinx als món dels humans Era un ésser híbrid amb un 
rostre femení molt seductor i un cos de lleó alat, amb urpes i cua serpentejant. 
Col·locada ben amunt davant les portes de Tebes, plantejava un enigma al 
caminant, de manera que aquest només podia trobar la resposta mitjançant la 
reflexió. Aclarir les seves enganyoses endevinalles equivalia a enfrontar-se 
sense por als misteris del món i de l’ésser humà a través del pensament. 
 
Cap al segle VI aC, a les costes jòniques i a la Magna Grècia la pregunta dels 
homes sobre el cosmos va canviar: la qüestió ja no era «com va passar», cosa 
que implicava recórrer a explicacions transcendentals sobre la creació, sinó en 
«què el constituïa», quins eren els elements i les arrels del món. Així doncs, els 
herois d’aquesta nova era van ser els filòsofs i els historiadors, que van 
aprofundir en la foscor que l’Esfinx projectava no sols explicant allò que veien, 
sinó també buscant les raons que dilucidaven els fets i intentant resoldre els 
enigmes del món. 
 
L’ESPAI COMÚ 

La ciutat dialogant 
 
Després de molts segles de monarquia i governs 
oligàrquics, a partir del final del segle VII aC es va 
imposar a Atenes un règim de tiranies amb el 
suport de les classes populars, fastiguejades dels 
abusos de l’aristocràcia i dels reis sacerdots. 
Arran de la forta crisi política i social que es va 
produir al final del segle VI aC, una sèrie de 
reformadors, des de Soló fins a Pèricles, van  
anar fent profunds canvis que van culminar en la 
instauració de la democràcia. 
 
La igualtat davant la llei, l’equitat i la llibertat d’expressió van ser els principis 
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Retrat masculí. Primera meitat del 
segle I dC. Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. © Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei 

 

fonamentals de la democràcia atenenca. Els ciutadans tenien dret a proposar, 
decidir i votar sobre assumptes de legislació, economia, religió, política interior i 
exterior, guerra i pau. Gràcies al sistema de sorteig, tenien la possibilitat de 
jutjar en els tribunals o d’assumir un càrrec en l’administració de la ciutat. 
 
A aquest període de democràcia correspon l’esplendor més gran d’Atenes. El 
sistema va experimentar alts i baixos i algun cop d’estat, però es va mantenir 
fins que l’any 322 aC Macedònia va conquerir Grècia i es va restablir la 
monarquia. La democràcia no havia de tornar a aparèixer al món fins a la 
Revolució Francesa. 
 
LA PERSONA 

El misteri de l’ànima 
 
En la Grècia arcaica, l’ànima (psyché en grec) no era més que un ens espectral 
sense consistència que xisclava com un ratpenat quan la mort la privava del 

seu suport corporal, considerat el veritable jo de 
l’ésser humà. L’esperit no tenia cap valor, ja que 
després de la mort era condemnat a viure a 
l’inframón.  
 
La preocupació per l’ànima apareix entre els 
segles VII i V aC. Ferècides de Siros, contemporani 
dels llegendaris Set Savis i possible mestre de 
Pitàgores, va ser el primer autor occidental que va 
defensar l’autonomia i la immortalitat de l’ànima. 
 
Per a Sòcrates, la preocupació pel coneixement i per 
la cura de l’ànima era absolutament central. 
Hipòcrates, l’home que va unir la filosofia i la 
medicina, va formular la pregunta més important que 
ens podem plantejar a nosaltres mateixos: «Què és 

l’home?». I Heràclit ens va oferir l’expressió que la complementa: «He emprès 
la recerca de mi mateix». 
 
En el segle I de la nostra era, Plutarc va escriure que la virtut ètica rau en 
l’excel·lència de la conducta humana, i ens va recordar que Pitàgores ja havia 
descobert que aquesta només era possible educant adequadament les 
diferents parts de l’ànima.  
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Epíleg: el darrer viatge d’Ulisses 

 
En el segle V aC, els relats d’Homer i Hesíode sobre els excessos que els déus 
cometien amb els homes es consideraven acceptables sempre que no 
s’interpretessin literalment, sinó com a al·legories dels embats de l’ànima en el 
seu trànsit per la terra. Episodis com els treballs d’Hèrcules o el càstig que 
Posidó va infligir a Ulisses per haver derrocat els murs de Troia i haver ferit el 
seu fill Polifem, es van començar a llegir com imatges eficaces dels reptes als 
quals l’ànima estava sotmesa en vida. 
 
Pròdic de Queos explicava a principis del segle IV aC que fins i tot el mateix 
Hèracles, que personificava la fortalesa de l’esperit humà, va dubtar a l’hora 
d’escollir entre avançar pel camí de la virtut, un camí aspre i dolorós, o deixar-
se portar per la senda temptadora del plaer. Aquesta elecció determinarà la sort 
de la humanitat. Caldria preguntar-se sobre l’encert de la seva elecció. 
 
Tant les proves d’Hèracles com els viatges d’Ulisses van tenir lloc en una altra 
era, anterior al temps històric. Tanmateix, a finals de l’antiguitat van esdevenir 
una metàfora de les incerteses de l’ànima. Així, el mite va deixar de narrar les 
aventures extraordinàries d’éssers sobrenaturals per parlar de la vida interior i 
acostar-se a les vivències de qualsevol ésser humà. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 

 
 

CONFERÈNCIA 

Divendres 28 de febrer I 20 h 

 

A càrrec de Pedro Azara, comissari de l’exposició 
 
 

EL MEDITERRANI. DELS ENIGMES DEL MÓN AL MISTERI DE L’ÀNIMA 

Cicle de conferències 
 

Del 6 de març al 10 d’abril de 2014, 19.30 h 
Coordinació: Pedro Azara, professor titular d’estètica i teoria de les arts a l’Escola 

Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya 
(ETSAB-UPC) 

Preu per conferència: 4 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”) 
 

El cicle comprèn una sèrie de conferències que introdueixen la història del Mediterrani 
antic (vida, costums i aportacions) i diferents aspectes de la cultura grecollatina, eix 
central de la mostra. S’hi destaquen algunes figures mitològiques que han organitzat la 
imatge del Mediterrani, com Hèracles o Hèrcules, i Ulisses, i també trets culturals 
innovadors, com la ciutat grega diferent de la del Pròxim Orient antic, el qüestionament 
del món i de l’ésser humà per part dels filòsofs (que també haurien d’haver presidit la 
ciutat, segons Plató), i l’aparició de déus salvadors de l’ànima que responien a una 
nova concepció de l’ésser humà i del seu lloc en el món. 
 

Dijous 6 de març  

• Ídols i icones. El retrat a la Grècia antiga 
Pedro Azara, professor titular d’estètica i teoria de les arts a l’ETSAB-UPC, 
Barcelona 
 
Dijous 13 de març 

• Cant i processó a la Grècia antiga. El cant i l’origen de la ciutat  
Phoebe Giannisi, professora titular de projectes i poètica a l’Escola 
d’Arquitectura de la Universitat de Tessàlia, Volos 
 
Dijous 20 de març 

• Ulisses i els seus retorns  
Jaume Pòrtulas, catedràtic de filologia grega de la Universitat de Barcelona 
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Dijous 27 de març 

• Heroïnes  
Françoise Frontisi-Ducroux, subdirectora del Collège de France, París 
 
Dijous 3 d’abril 

• El filòsof davant l’enigma. Una introducció a Sòcrates  
Gregorio Luri, filòsof 
 
Dijous 10 d’abril  

• Una història humana del Mediterrani antic  
David Abulafia, catedràtic d’història mediterrània de la Universitat de 
Cambridge 

 
 

MEDITERRANI: MITES I VIATGES 

Seminari 
 

Del 10 al 31 de març de 2014, 11.30 h 
Coordinació: Pedro Azara, professor titular d’estètica i teoria de les arts a la UPC-

ETSAB 
Preu per conferència: 4 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”) 

 
Dilluns 10 de març 

• Mite i cosmos. L’escenari del viatge 
En aquesta sessió es parlarà principalment d’alguns dels mites grecs (Homer, 
Hesíode, Ferècides, Orfeu) més importants sobre la creació de l’univers i el seu 
sentit, des dels inicis fins a la creació de l’ésser humà per Prometeu. 
 
Dilluns 17 de març  

• Mite i ciutat I: Atenes 
Alguns mites ens fan conèixer com es van fundar i legitimar les ciutats gregues. 
S’exploraran, entre d’altres, els mites d’Atenea i Hefest amb relació a la ciutat 
d’Atenes, i d’Hestia, deessa de la llar comuna i privada. 
 
Dilluns 24 de març  

• Mite i ciutat II: la ciutat colonial 
Es comentarà l’imaginari mític de la fundació de ciutats: qui les fundava, quines 
divinitats els ajudaven o impedien la seva missió, quines proves havien que 
superar i a què responia la nova ciutat.  
 
Dilluns 31 de març 

• Mite i viatge 
El Mediterrani va ser considerat un espai propici perquè l’ésser humà 
s’autoimposés una prova, intentant superar límits espacials, físics i anímics. Tot 
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viatge seguia el camí iniciat per herois com Hèracles (o Hèrcules), que va 
donar sentit al viatge que tenia com a objectiu la instauració d’un espai de 
convivència. 

 
 
MEDITERRANI, AHIR I AVUI: DE LES POLIFONIES SARDES A LA NOVA CANÇÓ 

DE PROTESTA ÀRAB 

Temporada musical 
 

Preu per concert: 12 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”; places 
limitades) 

 
 
Com a activitat paral·lela a l’exposició, proposem un cicle de quatre concerts en què es 
barregen diferents latituds i èpoques, totes banyades pel Mare Nostrum. Des dels 
temps arcaics, com el mil·lenari canto de tenore sard, fins a la contemporaneïtat més 
immediata, amb una de les cantants que ha posat veu a les recents revoltes àrabs. 
Músiques que han solcat el Mediterrani, que han anat d’un port a un altre, com les 
tradicions gregues i turques, o les músiques de l’època de les croades. Juntes 
componen un petit viatge en quatre escales per aquest mar de veïnatges sonors que 
és el Mediterrani. 
 

Diumenge 9 de març, 19.30 h 

• Tenors di Bitti (Sardenya) 
Polifonies de Sardenya 
 

Bassu: Omar Bandinu 
Contra: Marco Serra 
Oche, mesu oche: Bachisio Pira 
Oche, mesu oche: Arcangelo Pittudu 

 
Parlar del canto a tenore del centre de Sardenya és parlar d’una de les 
tradicions musicals més antigues del mar Mediterrani. Un cant d’arrels 
mil·lenàries que probablement formava part d’un conjunt de tradicions vocals 
presents en altres zones del Mare Nostrum, però que només s’ha conservat a 
les illes: Sardenya, Còrsega, Sicília, Mallorca, Creta… Les polifonies sardes 
constitueixen un estil fascinant del qual el grup Tenores di Bitti és un dels 
intèrprets més reputats. Quatre intèrprets, com mana la tradició, que han 
passejat per tot el món aquest cant de bellesa hipnòtica. 
 
Diumenge 16 de març, 19.30 h 

• Magister Petrus (Occitània-Catalunya-Sicília) 
In mare vitreum: música dels ports romànics del Mediterrani  
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Veu: José Pizarro 
Fídula: Irantzu Zuasti 
Cítola: Pepe Morales Luna 
Organetto: Cristina Alís Raurich 
Adufe, pandero i guimbarda:  
Mauricio Molina 

 
Un dels conjunts de música antiga més interessants sorgits en els darrers anys 
al nostre país és Magister Petrus, que han registrat l’àlbum Vacillantis sobre la 
cançó amorosa del segle XII amb una acollida excel·lent. Aquesta vegada 
presenten el programa In mare vitreum, amb el qual el conjunt explora la noció 
del Mediterrani en les cançons compostes als ports occitans, catalans i sicilians 
durant els segles XI i XII. El programa combina cants en llatí que tracten sobre 
el tema del mar i el concepte d’Orient de forma al·legòrica, amb cançons de 
trobadors i joglars relacionades amb el viatge a ultramar, composicions 
d’importants figures que van influir culturalment en les corts mediterrànies i 
peces creades amb l’afany de reinventar la monumentalitat de la cultura 
romana que va esquitxar el Mare Nostrum a l’antiguitat. 
  
Diumenge 23 de març, 19.30 h 

• En Chordais (Grècia-Turquia) 
Música d’Àsia Menor i Constantinoble  
 

Violí: Kyriakos Petras 
Llaüt i veu: Kyriakos Kalaitzidis 
Veu i llaüt: Drosos Koutsokostas 
Qanun: Alkis Zopoglou 
Violoncel: Emrullah Senguller 
Percussions: Petros Papageorgiou 

 
La prehistòria del rebétiko, això és el que ens proposa descobrir el grup de 
Tessalònica En Chordais, guanyador del prestigiós Prix France Musique des 
Musiques du Monde 2008. Una aproximació a les músiques gregues que 
s’interpretaven a les ciutats de l’actual Turquia i que, per tant, poden ser 
considerades com a antecedents del cèlebre rebétiko, la música de les 
tabernes dels ports grecs i turcs. A la música d’En Chordais ressonen els antics 
ecos de les ciutats de l’Àsia Menor —Constantinoble, Esmirna (Izmir), etc.—, 
llocs on durant segles es van barrejar diferents grups ètnics i religiosos, i d’on 
va sorgir una música que és una mescla fascinant de tradicions de tot el 
Mediterrani. 
 
Diumenge 30 de març, 19.30 h 

• Neyssatou (Tunísia) 
Nova cançó de Tunísia  
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Veu i guitarra electroacústica: Badiaâ 
Bouhrizi, Neyssatou 
Violí i veu: Wissem Ziadi 
Percussions i guitarra electroacústica: 
Malek Ben Halim  

 
Badiaâ Bouhrizi, més coneguda com Neyssatou, és la líder de l’escena 
alternativa tunisiana, una artista polifacètica i compromesa que va ser prohibida 
durant el règim dictatorial de Ben Ali. Els seus temes barregen la dolçor de la 
seva veu amb la contundència dels textos, així com la densitat de l’àrab clàssic 
i dialectal juntament amb melodies de jazz, reggae, soul i folk bereber. 
Guanyadora el 2011 del premi de la cançó àrab alternativa i reconeguda per la 
prestigiosa organització cultural Al Mawred Al Thaqafy, l’èxit de Neyssatou ja 
ha traspassat les fronteres de Tunísia i el món àrab per arribar amb força a 
Europa. 

 
 

A LA RECERCA DELS MITES AMAGATS 

Cicle de cinema 
 

Cicle coordinat i presentat per Sergi Martín, guionista i escriptor 
Preu per conferència: 4 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”) 

 
 

Divendres 23 de maig, a les 19 h 

• Del mite de Prometeu a Eduardo Manostijeras 
Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras). Tim Burton (1990), EUA, 98 min, 
VOSE 
 
Dimarts 3 de juny, a les 19 h 

• Del mite d’Hèracles a Terra 
Zemlya (Tierra). Alexander Dovjenko (1930), Unió Soviètica, 76 min, VOSE 
 
Divendres 6 de juny, a les 19 h 

• Del mite d’Ulisses a La mirada d’Ulisses 
To vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises). Theo Angelopoulos (1995), 
Grècia, França i Itàlia, 170 min, VOSE 
 
Dimarts 17 de juny, a les 19 h 

• Del mite d’Èdip a Fellini 8 ½ 
Otto e mezzo (Fellini 8 ½). Federico Fellini (1963), Itàlia, 140 min, VOSE 
 
Divendres 20 de juny, a les 19 h 

• Del mite d’Orfeu a L’odi 
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La Haine (El odio). Mathieu Kassovitz (1995), França, 95 min, VOSE 
 
Divendres 27 de juny, a les 19 h 

• Projecció comentada de la pel·lícula Un lugar en el mundo 
Un lugar en el mundo. Adolfo Aristarain (1992), Argentina, 120 min 

 
 

CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 

Activitats per a persones grans 
Els dimecres, a les 16.30 h 

 
El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions d’una 
manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores en una visita tranquil·la que 
permet aprofundir en allò que interessa més a cada grup. Un cop acabada la visita, es 
comparteixen impressions en una tertúlia informal acompanyada d’un cafè. 
  
Activitat dirigida a persones més grans de 60 anys. Places limitades. Inscripció prèvia 
al tel. 934 768 630. Preu per persona: 4 € (50 % de descompte per a clients de 
”la Caixa”). 
 
 
 
 

ART EN FAMÍLIA 
 

Visites en família a les exposicions (+7) 
Aquestes visites presenten un itinerari per l’exposició, amb activitats i propostes 
participatives. 
Preu per persona: 2 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”) 
 
Espai educatiu (+5) 
En l’exposició, un espai dedicat a les famílies proposa activitats a l’entorn de les 
diferents idees extretes de la mostra. 
 
 
 

 
Visita dinamitzada per a grups escolars 
Visites adaptades als diferents nivells escolars 
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 934 768 630. 
De dilluns a divendres, horari a convenir 
Preu per grup: 18 € 
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VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per al públic general 
Reserva de places per a visites comentades al tel. 934 768 630. Places limitades. Preu 
per persona: 3 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”). 
 
Visites concertades per a grups  
Grups de 25 persones màxim. Cal inscriure-s’hi prèviament a través del 
tel. 934 768 630. Preu per grup: 60 €. 
 
Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals  
Grups de 10 persones mínim. 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 de 10 persones mínim. Cal inscriure-s’hi prèviament a través del fax 
934 768 635 o de l’adreça electrònica seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es 



 17

 

 
 
 
 

Del 28 de febrer al 15 de juny de 2014 
 

 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 

Horari 

De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 
20 h 

 
Servei d’Atenció al Visitant 

Tel. 934 768 600 

www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 
 
 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 

4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 

anys 
Entrada conjunta per visitar l’exposició 
Mediterrani a CaixaForum i 

CosmoCaixa: 5 € 
Audioguies: 4 € (50 % de descompte 
per a clients de ”la Caixa”) 

 
Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 

Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 

 
 
 
 
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/ 


