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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta la tercera i última de les exposicions que 
sorgeixen de Comisart, el programa de suport a comissaris emergents 

 

 
 
 
 
 

 
A partir de deu obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani, el jove 
comissari Sabel Gavaldon (Barcelona, 1985) s’interroga sobre el control del 
temps en la societat actual i presenta el treball d’artistes que reflexionen 
sobre l’ús del temps mitjançant diverses alternatives, siguin utopies 
creatives o denúncies dels mecanismes que condicionen la llibertat de les 
persones. Les obres seleccionades oposen resistència davant les 
condicions de continuïtat i regularitat que governen la societat de consum, i 
alhora imaginen un temps alliberat de les servituds de la disciplina laboral. 
L’exposició inclou artistes representatius de l’avantguarda artística dels 
últims trenta anys presents a la Col·lecció ”la Caixa”, com Esther Ferrer, 
Edward Ruscha i Michael Snow, juntament amb creacions de l’última dècada 
de Montserrat Soto, Ignacio Uriarte, Tobias Rehberger i Dora García, com 
també obres cedides expressament per a aquesta mostra de Martí Anson, 
Ioana Nemes i Fito Conesa. Contratemps és la tercera i última de les 
exposicions que es poden veure aquesta temporada a CaixaForum 
Barcelona emmarcades en la primera edició de Comisart, el programa 
impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” per oferir oportunitats de 
professionalització al sector del comissariat espanyol, com també per 
brindar noves mirades sobre els seus fons d’art contemporani.  
 

 
Contratemps. Comisart – Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”. Dates: 
del 21 de maig al 24 d’agost de 2014. Organització i producció: Obra Social 
”la Caixa”. Comissariat: Sabel Gavaldon. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
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Barcelona, 19 de maig de 2014. L’Obra Social ”la Caixa” presenta 
Contratemps, la tercera i última de les tres exposicions que componen el cicle 

Comisart – Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa” que s’ha pogut veure a 
CaixaForum Barcelona durant l’última temporada. 
 
La mostra, 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 diverses exposicions 
que programa, sigui mitjançant adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció ”la Caixa” està formada actualment per més de 900 
obres, i als seus fons hi ha treballs dels artistes més importants dels últims 
trenta anys. Aquesta 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 l’organització de nombroses exposicions als centres 
CaixaForum i mostres itinerants a Espanya, Europa i tot el món. 
 
Als darrers anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com el Musée du 
Louvre i el Museo del Prado— per tal d’intensificar l’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 les dues 
institucions i una política també coordinada d’adquisició d’obres, com també la 
coproducció d’exposicions a partir dels fons de les seves col·leccions. 
 
Comisart: una aposta pels comissaris d’art emergents 

 
L’exposició que avui s’inaugura a CaixaForum Barcelona és l’última de les tres 
que componen la primera edició de Comisart – Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa”, una nova convocatòria d’ajudes creada per l’entitat per 
promoure el comissariat emergent en l’àmbit de l’art contemporani. 
 
Comisart s’emmarca en la voluntat de l’entitat de contribuir a la 
professionalització del sector. El programa brinda l’oportunitat de treballar amb 
obres de primer nivell i de realitzar un projecte expositiu en condicions 
professionals, amb l’ajuda d’un tutor extern i amb tots els mitjans que l’Obra 
Social ”la Caixa” posa a disposició dels projectes seleccionats. Amb la posada 
en marxa de Comisart, l’Obra Social dóna continuïtat a la seva llarga trajectòria 
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de compromís amb nous talents en l’àmbit de la cultura en general i de les arts 
visuals en particular. Al llarg dels anys, l’entitat ha programat diverses 
iniciatives amb la voluntat de donar més projecció als joves que inicien el camí 
professional, reforçant la seva aposta per l’art emergent.  
 
Comisart ofereix als joves professionals l’oportunitat de fer un comissariat a 
partir dels fons de la Col·lecció d’Art Contemporani ”la Caixa” i amb l’ajuda dels 
professionals de l’entitat i d’un tutor extern. En un moment en què, a causa de 
la crisi, són poques les oportunitats de professionalitzar-se, Comisart permet 
als joves accedir al món de les exposicions, desenvolupar un projecte i treballar 
en equip. A més, amb Comisart l’entitat continua apostant per tenir un espai 
permanent obert a noves interpretacions sobre els seus fons d’art contemporani 
a CaixaForum Barcelona.  
 
El nou programa de suport al comissariat emergent de l’Obra Social ”la Caixa” 
està destinat a comissaris d’art de menys de 40 anys, amb nacionalitat o 
residència espanyola i que prèviament hagin comissariat un mínim de tres 
exposicions. Queden descartats els comisarios o comissàries que tinguin una 
trajectòria professional consolidada. 
 
Comisart es concreta en un programa de periodicitat biennal que desenvolupa 
tres projectes expositius específics a partir de les obres disponibles que formen 
la Col·lecció ”la Caixa”. Com a complement de la Col·lecció, les exposicions 
poden incloure obres de joves artistes que inicien la seva trajectòria 
professional, sempre que siguin obres ja produïdes i que no formin part dels 
fons d’una altra institució. 
 
Tres lectures innovadores sobre la Col·lecció ”la Caixa” 

 
El jurat d’aquesta primera edició de Comisart ha estat compost per Oriol 
Fontdevila i Virginia Torrente, que també han actuat de tutors durant el procés 
de creació de les exposicions. D’entre les seixanta propostes presentades, han 
apostat per tres projectes innovadors tant pel que fa a lectures i reflexions com 
pel que fa a formes que aportin plantejaments creatius.  
 
Els projectes de Suset Sánchez, de Sabel Gavaldon i de l’equip format per 
Jaime González Cela i Manuela Pedrón Nicolau en van ser els tres 
guanyadors. Aquests últims van presentar la mostra Art ficció, mentre que 
Suset Sánchez va titular la seva proposta Rumor… Històries decolonials a la 

Col·lecció ”la Caixa”. Ara, el cicle es completa amb Contratemps, exposició 
comissariada per Sabel Gavaldon. 
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Sabel Gavaldon (Barcelona, 1985) és comsisari d’exposicions i investigador 
independent amb residència a Londres. Alguns dels seus projectes més 
recents en qualitat de comissari són les exposicions Llocs comuns (Can Felipa 
Arts Visuals, Barcelona, 2014) i Un museu del gest (La Capella, Barcelona, 
2013). Aquesta última exposició forma part d’un projecte de recerca en curs 
que explora el potencial del gest i de l’estil com a formes de resistència 
semiòtica adoptades per les minories polítiques i els grups subalterns. Sabel 
Gavaldon es va llicenciar en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona) i va fer el màster en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per completar després el programa de 
Comissariat d’Art Contemporani al Royal College of Art de Londres, amb el 
suport d’una beca de postgrau de la Fundació ”la Caixa”. 
 
Contratemps: formes artístiques de resistència al control del temps 
 
Contratemps rastreja formes de pensament artístic que operen a contracorrent 
dels models temporals prefixats. Partint de les obres de la Col·lecció ”la Caixa”, 
la mostra presenta el treball de deu artistes que posen en suspens l’economia 
del temps capitalista i ens conviden a interrogar-nos sobre la dimensió íntima i 
afectiva que adquireixen els nous mecanismes de control en l’àmbit del treball.  
 
La indústria va imposar la seva dictadura de la puntualitat mitjançant rellotges i 
cronòmetres, sirenes i fitxes de control, alarmes i sancions, quotes de 
producció i comparatives d’eficiència. Avui hem interioritzat els dispositius de 
vigilància que un dia van pertànyer a la direcció de la fàbrica. Jugant de forma 
calculada amb les expectatives dels espectadors i alterant la nostra experiència 
del temps i la seva durada, els artistes inclosos en aquesta exposició desafien 
l’organització del temps productiu, i alhora reflecteixen l’impacte de la disciplina 
laboral en la subjectivitat contemporània. 
 
Els artistes inclosos a Contratemps despleguen temporalitats heterogènies que 
trenquen la norma establerta. A través d’un recorregut laberíntic, l’exposició ens 
convida a prendre consciència dels dispositius i les pautes temporals que 
regulen la nostra vida quotidiana —començant per les convencions de l’espai 
expositiu— i a experimentar altres formes d’atenció i cognició. Som davant el 
treball d’uns artistes que desafien les expectatives del públic i que posen en joc 
una temporalitat expandida, aturada, dilapidada, intensament improductiva, que 
es podria entendre com una forma de resistència davant les condicions de 
continuïtat, ordre i regularitat que governen la societat de consum. En definitiva, 
es tracta d’intervencions que interrompen només un moment la reproducció del 
present, obrint potser la possibilitat d’imaginar un temps alliberat de les 
servituds de la disciplina laboral. 
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MARTÍ ANSON 
Sala d’espera, 2002 
Fusta i pintura acrílica 
Dimensions variables 
Gentilesa de Galería Estrany – De la Mota 

  

 
Martí Anson ha desenvolupat moltes estratègies conceptuals per introduir 
l’error, la digressió i l’inesperat en el seu procés de treball, i alhora manipula 
subtilment les convencions de l’espai expositiu mitjançant instal·lacions 
arquitectòniques que fan entrar en joc la nostra percepció del temps. Situada a 
l’entrada de l’exposició, aquesta obra adquireix la forma d’una sala d’espera 
corporativa, però redueix aquesta tipologia a la mínima expressió, accentuant-
ne el caràcter genèric i banal. 
 
La simplicitat extrema de les formes causa una forta impressió d’estranyesa i 
posa en guàrdia els espectadors, estenent la sospita a l’espai que els envolta. 
Es tracta d’una sala en què sabem que hi hauria de passar alguna cosa. Els 
protagonistes de l’obra són el públic i l’horitzó d’expectatives que la peça és 
capaç de generar, tot i que qualsevol expectativa és inevitablement frustrada 
per la inactivitat. Al cap i a la fi, la instal·lació de Martí Anson remet a un temps 
negat, dilapidat, intensament improductiu. 
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MONTSERRAT SOTO 
Sin nombre [Sense nom], 1996 
Fotografia en color sobre bastidor de fusta,  
estructura amb sostre, de fusta i vidre  
27 fotografies de 225,5 × 110 cm c. u. Mida  
total aprox.: 230 × 1.041 × 490 cm 
 

 
Aquest treball és paradigmàtic de Montserrat Soto, una artista que fa un ús 
expandit del mitjà fotogràfic per reflexionar sobre l’estatut de les imatges i la 
seva circulació en el present. Es tracta d’una instal·lació immersiva que reuneix 
27 impressions fotogràfiques muntades en uns bastidors que formen una 
estructura en zig-zag per on transiten els espectadors. Les fotografies 
reprodueixen passadissos buits amb una perspectiva vertiginosa, modificada 
digitalment per alterar l’experiència espacial de les persones que les 
contemplen. 
 
La instal·lació recrea l’arquitectura anodina d’un edifici corporatiu on la 
recurrència infinita dels mateixos elements —portes tancades, llums 
fluorescents i espais de transició— produeix la impressió que el temps ha 
quedat suspès. Mitjançant trampes visuals, Montserrat Soto aconsegueix que el 
públic, desproveït de punts de referència, es vegi immers en un bucle temporal 
mentre intenta orientar-se a través de passadissos idèntics que no condueixen 
en lloc i que poden evocar els d’un espai d’oficines. 
 
 

 
ESTHER FERRER 
El libro de las cabezas. Autorretrato en el tiempo 

(versión 2004) [El llibre dels caps. Autoretrat en 
el temps (versió 2004)], 1981-2004 
Fotografies en blanc i negre, gelatina de  
bromur de plata 
20 fotos de 40 × 50 cm c. u., 5 fotos de  
50 × 40 cm c. u. 
 

 
Per a Esther Ferrer, figura clau en el desenvolupament de la performance a 
l’Estat espanyol, treballar a partir del propi cos li ha servit per garantir la seva 
independència artística i la seva autonomia productiva. Des del 1981, l’artista 
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ha captat el pas del temps en el seu rostre mitjançant una sèrie de fotografies 
realitzades amb condicions lumíniques i punts de vista idèntics. El resultat és 
una seqüència de retrats austers i regulars que podrien recordar els usos 
burocràtics i policials de la fotografia com a instrument d’identificació, control i 
vigilància. 
 
Cada fotografia s’ha tallat en dues meitats per combinar posteriorment els 
fragments de manera aleatòria, cosa que dóna lloc a infinites permutacions. 
Més enllà de ser un testimoni del pas del temps, aquesta operació interromp la 
continuïtat de la seqüència i causa estranyesa respecte de la imatge d’Esther 
Ferrer, mentre que la sinistra uniformitat del conjunt sembla que evocaria les 
condicions de repetició, regularitat i rutina que caracteritzen el treball productiu i 
governen la nostra experiència del temps. 
 
 

 
EDWARD RUSCHA 
9 to 5 (De 9 a 5), 1991 
Acrílic sobre tela 
106,7 × 243,8 cm 
 

 
Des de la dècada del 1960, Edward Ruscha negocia les relacions entre els 
regnes visual i verbal mitjançant treballs que oscil·len entre la puresa òptica de 
l’abstracció pictòrica, les qualitats gràfiques de la publicitat i la serialitat de les 
pràctiques conceptuals per qüestionar la idea de contemplació passiva 
prevalent en la pintura modernista.  
 
Aquí som davant una tela de format panoràmic que posa en joc dos temps de 
lectura. A curta distància, la mirada dels espectadors recorre una sèrie de 
formes negres de contorns vaporosos que divideixen rítmicament la superfície 
pictòrica. En allunyar-nos, ens adonem que som davant la reproducció 
ampliada de l’anunci imprès d’una franja horària: de 9 a. m. a 5 p. m. Es podria 
tractar de l’horari de visita d’una sala d’exposicions, com aquesta, per exemple. 
El fet és que l’obra remet a una temporalitat prefixada: l’organització del nostre 
dia a dia a partir de la jornada laboral. És també l’horari d’oficina, el temps 
computable que ocupem en una cadira per complir les obligacions 
professionals. 
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IGNACIO URIARTE 
The History of the Typewriter recited by  

Michael Winslow (Història de la màquina 

d’escriure per Michael Winslow), 2009 
Videoprojecció. Blu-ray. Color, so 
20 min 52 s. Dimensions variables 

 

 
Els treballs d’Ignacio Uriarte indaguen en la improductivitat i subverteixen la 
mecànica repetitiva de la rutina laboral a través de petits gestos conceptuals 
executats amb materials ordinaris. És un art d’oficina, com ha dit l’artista. En 
aquest vídeo, l’actor de comèdia Michael Winslow, famós pel seu virtuosisme 
simulant tota mena d’efectes sonors amb la boca, assumeix el repte d’imitar els 
sorolls d’una trentena de màquines d’escriure, ordenades històricament des de 
l’èxit comercial dels primers aparells fins a la seva obsolescència amb l’arribada 
de l’ordinador personal. 
 
El vídeo registra l’esforç de l’actor per executar una tasca tan complicada com 
inútil. Actuar com una màquina és precisament la definició que Henri Bergson 
va fer de l’humor. Però més enllà de la seva comicitat, la veritat és que la 
pel·lícula documenta el so canviant del treball a les oficines del segle xx. Es 
tracta d’un fris cronològic, un mapa sonor en què milers de teclats repiquen 
frenèticament durant una interminable jornada laboral que equival a un segle 
sencer. 
 
 

 
MICHAEL SNOW 
See You Later / Au revoir (Fins després), 1990 
Videoprojecció. Color, so 
17 min 25 s. Dimensions variables 
 

 
La producció de Michael Snow a partir de Wavelength (1967), pel·lícula 
fonamental per al desenvolupament del cinema d’avantguarda, es caracteritza 
pel rigor conceptual i el compromís amb l’especificitat de cada mitjà. Les seves 
pel·lícules exploren els components bàsics de la cinematografia i fan visible el 
conjunt d’operacions, tècniques i normes que regulen la percepció de la imatge 
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en moviment. Aquesta vegada, 30 segons de filmació es dilaten 
desmesuradament fins a ocupar 18 minuts de metratge. 
 
La pel·lícula capta l’artista sortint de la seva oficina al final de la jornada laboral 
i acomiadant-se de la secretària. Però la lentitud extrema de l’acció i la 
saturació de les imatges, que es van gravar en vídeo i es van passar a 16 
mil·límetres, desnaturalitzen aquest ritual quotidià. Situada al cor de l’exposició, 
la pel·lícula qüestiona la temporalitat normativa mitjançant efectes de 
distanciament estètic i estenent la durada del metratge fins a l’absurd, un gest 
que desafia la racionalitat del temps productiu. 
 
 

 
TOBIAS REHBERGER 
Arbeitend (Treballant), 2002 
Llum de metacrilat 40 × 80 cm i control remot 
 

 
La pregunta sobre de l’autoria i les condicions de la creació artística travessa 
l’obra de Tobias Rehberger, un artista que difumina les distincions entre 
escultura, disseny aplicat i arquitectura amb l’objectiu de qüestionar el marc de 
relacions entre l’objecte artístic i els espectadors. La instal·lació Arbeitend 

consisteix en un llum de metacrilat que s’activa d’una manera aparentment 
aleatòria. El fet que els espectadors trobin aquest llum encès o apagat 
determinarà la seva percepció de l’obra, com també de l’espai que l’envolta, les 
dimensions del qual no podem reconèixer sense llum. 
 
De fet, l’activació de l’obra no és gens accidental. Mitjançant un mecanisme de 
control remot, aquest llum està sincronitzat amb l’estudi de l’artista a Frankfurt, 
de manera que la il·luminació de la sala ens indica quan Rehberger o els seus 
col·laboradors estan treballant. En aquest sentit, podem entendre l’obra com un 
dispositiu per monitorar la productivitat de l’artista, de manera que ens 
proporciona un instrument per supervisar el seu ús del temps. 
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DORA GARCÍA 
La lección respiratoria [La lliçó respiratòria], 2001 
Videoprojecció. DVD. Color, so 
16 min 18 s. Dimensions variables  
 

 
Al llarg de la seva trajectòria, Dora García ha ampliat el camp de la 
performance mitjançant la construcció narrativa de situacions que involucren 
mentalment i corporalment els espectadors. Aquest vídeo registra una sessió 
d’entrenament en què, amb el control d’una instructora, una nena educa la 
respiració, modulant-ne el ritme i la intensitat segons uns paràmetres que no 
coneixem. El so amplificat d’aquests exercicis resulta inquietant i, en sentir-lo, 
s’accentua la consciència del nostre propi ritme respiratori. 
 
Situada al primer pla, la protagonista, d’esquena a la instructora, obeeix cada 
ordre, posant la respiració —la seva vida— en mans d’aquesta figura 
d’autoritat. De fet, la respiració de la nena i els moviments de mans de 
l’entrenadora estan perfectament sincronitzats, sobretot tenint en compte que 
no hi ha cap contacte visual ni cap instrucció verbal. Es tracta d’un superb 
exemple d’interiorització de la disciplina que ens recorda que el poder travessa 
i configura les àrees més íntimes de la subjectivitat. 
 
 

 
FITO CONESA 
Waiting Time / Wasting Time (Temps d’espera 

 / Temps perdut), 2009 
Instal·lació de vídeo digital en bucle  
Dimensions variables 
Gentilesa de l’artista 

 

 
L’obra de Fito Conesa parteix d’intervencions que alteren subtilment 
l’experiència quotidiana. Amb un lirisme contingut, els seus treballs plantegen 
un repte consistent a indagar en la memòria personal al marge de les pautes i 
els codis emocionals que la societat de consum imposa. Aquesta instal·lació 
reuneix tres projeccions de vídeo que mostren els comptadors electrònics de 
màquines per agafar torn, com les que regulen el flux d’usuaris que fan cua en 
estacions, hospitals i altres organismes oficials. 
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Els torns se succeeixen amb monotonia al ritme d’una banda sonora de 
caràcter minimalista. Es tracta de paisatges sonors que l’artista va encarregar a 
tres músics (Olivier Alary, Yuko Ikoma i Miguel Leiria), que van prendre com a  
únic referent compositiu la velocitat dels torns. Les imatges capten l’experiència 
de l’espera en la seva manifestació més burocràtica i exasperant. No obstant 
això, a través del contrapunt musical Fito Conesa ofereix la possibilitat de 
trencar aquesta temporalitat prefixada i remesclar-la, per elaborar-ne així de 
noves i tenir el control del nostre temps. 
 
 

 
IOANA NEMES 
Untitled (Friday, 9.09.2005) [Sense títol (divendres, 9.09.2005)], 
2008; Untitled (Tuesday, 27.09.2005) [Sense títol (dimarts,  

27.09.2005)], 2008; Untitled (Monday, 19.06.2006) 

[Sense títol (dilluns, 19.06.2006)], 2008  
3 pintures acríliques sobre resina sintètica 
100 × 70 × 10 cm c. u.  
Gentilesa de Jiri Svestka Gallery 

 

Monthly Evaluations (08.03.09) [Avaluacions mensuals (08.03.09)], 2009 
Paret pintada  
Reconstrucció gentilesa de Kilobase Bucharest 

 

 
Al llarg dels cinc anys en què va desenvolupar el projecte Monthly Evaluations 

(2005-2010), Ioana Nemes es va sotmetre periòdicament a un protocol 
d’avaluació psíquica que ella mateixa havia dissenyat. Parodiant las 
pretensions d’objectivitat de la psicologia experimental, l’artista mesurava el 
seu benestar emocional i registrava les variacions més ínfimes en les seves 
circumstàncies afectives, utilitzant una sèrie de paràmetres traduïbles a valors 
numèrics i representables amb un codi cromàtic. 
 
Els resultats d’aquest examen de consciència es presenten en pintures murals i 
plafons sintètics amb unes dimensions que recorden les d’una làpida. L’ús de 
paràmetres pseudocientífics i la presència d’una imatge gràfica corporativa  
—logotip inclòs— remeten a la psicologia empresarial, evocant els instruments 
utilitzats pel management per monitorar el comportament dels treballadors. 
Encara que aquests dispositius de control pertanyien a l’àmbit de la fàbrica, 
avui en dia habiten dins nostre i es converteixen progressivament en alguna 
cosa indistingible del que ens defineix com a individus. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L’EXPOSICIÓ 

 
Visita inaugural  

Dimarts 20 de maig | 19.00 h  
Visita a l’exposició amb el comissari Sabel Gavaldon 

 
Programació especial Nits d’Estiu 2014 
• Ràpid! 

Cada dimecres de juliol i agost de 2014, a les 20.15 h i a les 21.30 h 

Experiència sobre el temps en què els espectadors són els protagonistes. 
Preu: 6 €. 50 % de descompte per als clientes de ”la Caixa”. Places 
limitades. 

 
• Waiting Time / Wasting Time. INTERVENCIÓ SONORA 

Dimecres 16 de juliol, 21.00 h  

Fito Conesa musicalitza els temps d’espera com a estratègia evasiva i 
proposa una manera de sensibilitzar el temps perdut. Fito Conesa, amb la 
col·laboració de Kludge.  

 
• Visites comentades per al públic general 

Reserva de places al tel. 934 768 630. Places limitades. Preu per persona: 
3 €. 
 

• Visites concertades per a grups 
Grups d’un màxim de 25 persones. Cal fer inscripció prèvia a través del tel. 
934 768 630. Preu per grup: 60 €. 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 fer inscripció prèvia 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 fer inscripció prèvia a través del 
fax 934 768 635 o del c/e seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
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Del 21 de maig al 24 d’agost de 2014 
 
 

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

Preus: 
 
 
 
 
 
 
(El preu inclou l’accés a totes les 
exposicions.) 
Menors de 16 anys, entrada gratuïta 
 
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 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


