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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” exposa a Barcelona un resum del millor del 
Museo del Prado en petit format  

 

El Museo del Prado i l’Obra Social ”la Caixa” presenten La bellesa captiva. 

Petits tresors del Museo del Prado, la segona gran exposició sobre les 

col·leccions del museu que es presenta a CaixaForum Barcelona després 

de l’èxit de la presentació de Goya. Llums i ombres el 2012. Aquest nou 

projecte, concebut com una prolongació de l’exposició celebrada fa un any 

al mateix Museo del Prado, proposa un recorregut inèdit per l’excel·lència 

de les seves col·lecciones a través de la millor i més àmplia selecció 

d’obres de la seva col·lecció que mai s’hagi presentat fora del museu. Amb 

la característica comuna que han estat executades en petit format, s’han 

reunit 135 obres mestres que ofereixen al visitant una experiència completa 

del Prado a través de totes les seves escoles i en tota la seva extensió 

cronològica, des de finals del segle II dC amb l’escultura d’Atena Pàrtenos, 

fins a Goya i el segle XIX amb Fortuny. Durant més de cinc mesos, a més de 

relatar detalladament la història de l’art que proposa el museu, l’exposició 

permetrà apreciar la tècnica acurada i el refinament culte que va assolir el 

treball dels noms essencials que configuren la identitat i la qualitat del 

Prado, com el Bosch, Ticià, Jan Brueghel el Vell, el Greco, Velázquez, 

Rubens, Poussin i Madrazo, entre molts d’altres. L’exposició és fruit de la 

col·laboració establerta entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museo Nacional 

del Prado des de l’any 2011 per a l’organització conjunta d’exposicions. 

 

 

La bellesa captiva. Petits tresors del Museo del Prado. Organització i producció: 

Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museo Nacional del Prado. 

Comissariat: Manuela Mena, cap de Conservació de Pintura del Segle XVIII i Goya del 

Museo del Prado. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

Dates: del 16 de juliol de 2014 al 5 de gener de 2015.  
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Francisco de Goya i Lucientes, L’ermita de San Isidro el dia de la 
festa. Oli sobre tela, 41,8 × 43,8 cm. 1788. Arxiu fotogràfic. Madrid, 
Museo Nacional del Prado 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2014. La delegada del Govern a Catalunya, María 

Llanos de Luna; el secretari d'estat de Cultura, José María Lassalle; el conseller 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell; el vicepresident de 

CaixaBank, Antoni Massanell, i la directora general adjunta de l’Obra Social 

”la Caixa”, Elisa Durán; inauguren aquesta tarda La bellesa captiva. Petits 

tresors del Museo del Prado, una gran mostra d’obres en petit format 

organitzada pel Museo del Prado i l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

A la inauguració també assisteixen el president d'Honor de “la Caixa”, Josep 

Vilarasau; el president del Real Patronato del Museo del Prado, José Pedro 

Pérez-Llorca; el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza, i 

Manuela Mena, cap de Conservació de Pintura del Segle XVIII i Goya del Museo 

del Prado i comissària de l’exposició.  

 

El 2011, l'Obra Social "la Caixa" i el Museo Nacional del Prado van signar un 

acord de col·laboració pel qual l’entitat financera es va convertir en benefactora 

de la pinacoteca. L’acord incloïa l’organització conjunta d’exposicions a tot 

Espanya per apropar al públic part 

del ric llegat artístic que custodia 

aquesta gairebé bicentenària 

institució que és el Museo del Prado.  

 

Des d’aleshores, el Museo del Prado 

i l’Obra Social ”la Caixa” han 

presentat conjuntament les 

exposicions Goya. Llums i ombres a 

CaixaForum Barcelona; Rubens, 

Brueghel, Lorena. El paisatge nòrdic 

al Prado a les ciutats de València, 

Saragossa, Sevilla i Palma; i Els 

objectes parlen, a CaixaForum 

Lleida i CaixaForum Girona, on es 

pot visitar fins al 20 de juliol. La 

bellesa captiva. Petits tresors del Museo del Prado representa un pas més en 

aquesta col·laboració amb la finalitat de fomentar un coneixement més gran i 

compartir les col·leccions del Prado fora de la seva seu.  

 

A més de la col·laboració en l’organització conjunta d’exposicions, l’Obra Social 

”la Caixa” i el Prado treballen des del 2009 en el programa «L’art d’educar» per 

introduir els més joves en el plaer de conèixer les obres d’art. L’any passat, el 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president del 

Real Patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez-Llorca, van renovar el 
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Giambattista Tiepolo, L’Olimp, o Triomf de Venus. Oli 
sobre tela, 87 × 61,5 cm. 1761-64. Arxiu fotogràfic. 

Madrid, Museo Nacional del Prado 

 

seu acord per ampliar la tasca educativa conjunta en el Prado i incloure-hi tots 

els nivells educatius. «L’art d’educar» ha permès, des que es va posar en 

marxa el 2009, que més de 225.000 infants en edat escolar es beneficiïn 

d’aquest projecte educatiu.  

 

Aquest ambiciós acord amb el Museo del Prado s’emmarca en la política de 

l’Obra Social ”la Caixa” d’establir aliances estratègiques amb grans institucions 

de l’àmbit cultural, com aquest museu, el Musée du Louvre o el Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona. 

 

 

Un Prado exquisit i concentrat en un muntatge sorprenent 

 

Tots els gèneres i els temes, des de la mitologia, les imatges de devoció i els 

retrats, fins a la natura, la reflexió sobre l’ésser humà, l’exaltació del poder i la 

vida quotidiana, i també, els diferents 

suports i tècniques, com ara marbre, taula, 

tela, pissarra o coure, es barregen en La 

bellesa captiva. Petits tresors del Museo del 

Prado, exposició que reflecteix la riquesa i la 

varietat d’aquest resum del millor del museu.  

 

Gràcies a l’àmplia campanya de restauració 

promoguda per a l’exposició La belleza 

encerrada. De Fra Angelico a Fortuny que 

va tenir lloc l’any passat a les sales del 

Prado, el públic podrà, a més, apreciar  

l’atractiu extraordinari que amaga la 

superfície pictòrica recuperada, la riquesa 

inesgotable dels nombrosos detalls, la seva 

originalitat i raresa, tot concentrat en unes 

característiques mínimes, però ben 

singulars.  

 

Les pintures de petit format, com també l’escultura, que queden habitualment a 

l’ombra dels quadres de grans dimensions de la col·lecció; els esbossos 

preparatoris per a obres de grans formats, de frescos i quadres d’altar o de 

cartons de tapissos; els quadres de gabinet i els petits retrats es mostren ara 

aquí en tota la seva esplendor per captar l’atenció preferent de l’espectador en 

unes condicions ideals de proximitat i reflexió que no s’aconsegueixen a les 

sales habituals de la col·lecció permanent d’un museu.  
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Incloent tot l’arc temporal de les col·lecciones del Museo, des de finals del 

segle II dC (l’escultura en marbre d’Atena Pàrtenos) fins al llindar del segle XX 

(Fortuny, Madrazo i Rosales, entre d’altres), aquest conjunt d’obres adquireix 

un protagonisme inèdit en l’exposició a través d’un muntatge sorprenent que 

facilita que es puguin contemplar d’una manera més íntima, fent una immersió 

en la bellesa extraordinària que amaguen, en la seva originalitat i raresa.  

 

El públic és convidat constantment a mirar les pintures exposades a través de 

diversos recursos expositius, com ara «finestres», «cambres fosques» o el 

simple fet de penjar les obres a l’altura dels ulls del visitant, cosa que li permet 

de gaudir en «privat» i en detall d’aquest Prado, exquisit i concentrat, que no 

sempre té la possibilitat d’exposar-se o que, fins i tot quan s’exposa, té 

dificultats per captar la seva atenció. Un resum de l’excel·lència continguda en 

les col·lecciones del Museo en la seva expressió més mínima i particular. 

 



 

 6 

Hieronymus van Aeken Bosch, El 
Bosco, L’extracció de la pedra de la 
bogeria. Oli sobre taula, 48,5 × 34,5 
cm. H. 1500-10. Arxiu fotogràfic. 
Madrid, Museo Nacional del Prado 

 

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ  

 

I. Religió i vida quotidiana a la baixa edat mitjana i a principis del 

Renaixement 

Pal·les Atena, deessa de la saviesa i de les arts, obre el brillant camí de la 

pintura i de l’escultura en petit format i ens introdueix a l’edat mitjana, temps en 

què la religió dominava la vida quotidiana. Els primers exemples artístics en 

dimensions reduïdes es troben en escenes amb vides de sants procedents de 

predel·les de retaules, tot i que ja aleshores es va desenvolupar un tipus d’obra 

«de gabinet» que comprenia, a més de retrats de reis i de grans senyors, petits 

quadres destinats a la religiositat íntima que formaven part d’altars portàtils o 

penjaven en oratoris privats.  

 

Crist, la Mare de Déu i els sants es converteixen en 

models a seguir i, d’acord amb les Meditationes 

Vitae Christi franciscanes, es convida el fidel a 

meditar sobre temes que el duguin a experimentar 

penediment i commiseració davant la Passió de 

Crist. A Flandes, a partir del 1530 aquesta funció 

meditativa disminueix i deixa pas a la cerca d’una 

edificació moral personal pròpia de l’humanisme 

cristià, com defensen els textos d’Erasme. Els 

sentiments més elevats són absorbits per la religió, 

mentre que els impulsos naturals són propis de la 

vida terrenal, abandonada totalment al diable. Com 

mostra el Bosch, les imatges religioses habituals ja 

no serveixen per allunyar l’home del pecat; allò que 

impressiona són els turments de l’infern, amenaça 

constant per a qui es deixa seduir pel mal. 

 

 

II. El segle del manierisme: Itàlia i Espanya 

Les obres de petit format dels pintors del ple Renaixement són un contrapunt 

de llibertat tècnica i compositiva davant dels grans projectes decoratius, com 

els quadres d’altar, els frescos i els retrats d’aparat. A més del plaer visual que 

procuren la riquesa i el color d’aquesta pintura, els artistes del segle XVI van 

experimentar ben aviat en aquestes proporcions tan íntimes troballes formals i 

expressives que responien a les demandes de la societat moderna. 
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Peter Paulus Rubens, Diana i les seves nimfes caçant. Oli sobre taula, 
27,7 × 58 cm. 1636-37. Arxiu fotogràfic. Madrid, Museo Nacional del 
Prado 

 

La maniera, concepte que defineix a Itàlia l’artificiós estil desenvolupat a partir 

del 1520, reuneix en aquesta exposició magnífics exemples d’artistes italians i 

espanyols. Tots van plasmar els nous interessos de la pintura i de l’humanisme 

neoplatònic, obrint vies de bellesa que s’apartaven del cànon clàssic del segle 

anterior. Figures de proporcions allargades, actituds violentament forçades, 

colors inusuals i escenes nocturnes amb contrastos lumínics molt ambiciosos 

buscaven sorprendre i delectar un espectador de gustos artístics cada vegada 

més sofisticats.  

 

En aquesta mateixa època, l’escultura també es va fer petita per ocupar espais 

privats, sense que per això perdés grandiositat. Amb la seva noblesa clàssica, 

va ser un art al servei dels poderosos: va ressaltar la seva glòria i va deixar 

constància de les seves faccions, recuperant alhora la tradició del retrat romà. 

 

III. El Barroc: inicis i plenitud 

Diversos pintors italians i alguns paisatgistes originaris del nord d’Europa van 

dedicar part de la seva producció a petites obres que van  

sortida fàcilment en el mercat artístic de l’època. Gabinets i oratoris privats eren 

els destinataris preferents d’aquestes creacions, en què es combinen fàcilment 

temes i gèneres artístics. 

 

Als països catòlics, els temes religiosos seguien els preceptes del concili de 

Trento i buscaven fomentar la devoció del fidel a través dels episodis de martiri 

d’homes i dones exemplars. Juntament amb aquesta temàtica, trobem 

composicions de caràcter més amable i intimista, com també retrats 

caracteritzats per la introspecció psicològica, tal com s’aprecia en els signats 

per Moro i Velázquez. En aquest període també va sorgir el gènere de la natura 

morta, del qual es mostren exemples excel·lents que evidencien el concepte de 

fugacitat de les coses terrenals (vanitas) subjacent en l’art del segle XVII.  

 

Rubens, mestre de la pinzellada 

ràpida i segura, del colorit exquisit i 

del moviment dinàmic, va cultivar 

àmpliament la pintura en format 

reduït, en la qual va saber plasmar 

la mateixa versió exaltada de la 

vida que en les grans 

composicions. Va col·laborar 

diverses vegades amb Jan 

Brueghel el Vell, que es va 
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especialitzar en petites escenes en les quals els detalls estan representats amb 

una minuciositat exquisida que convida l’espectador a apropar la mirada al 

quadre per abandonar el seu món i endinsar-se en el de la pintura. 

 

IV. Temes del segle XVII: vida real i poesia 

El paisatge va adquirir independència com a gènere artístic en el segle XVII i va 

ampliar les fronteres de la pintura. El fet de ser obres de format mitjà i petit 

realitzades amb llibertat, generalment sense la servitud de l’encàrrec, va 

permetre als artistes ampliar la seva autonomia professional i creativa. 

 

Itàlia encunya a principis del segle XVII el concepte de paisatge clàssic, que 

recrea el món antic per mitjà d’una natura ordenada i serena en la qual 

apareixen edificis clàssics. Els flamencs i els holandesos, en canvi, van ser 

mestres a l’hora de convertir el seu entorn natural, de vegades calmat i 

productiu, i d’altres agrest i magnífic, en l’escenari principal on s’escriu la 

crònica dels nostres dies. 

 

Als Països Baixos del segle XVII es va desenvolupar el quadre pròpiament 

anomenat de gabinet, pensat per a la decoració d’un àmbit que estava reservat 

a la vida privada en els habitatges de les classes acomodades. És en aquests 

espais íntims i petits on la pintura d’aquest format troba la seva essència pel fet 

que està concebuda per a aquest lloc especial, com una «curiositat pintada» 

que ha de ser observada i analitzada en detall i de ben a prop. Eren, 

generalment, obres de mida reduïda que es penjaven les unes al costat de les 

altres i en fileres superposades, juntament amb estàtues petites, busts i 

objectes valuosos, de vegades naturals, com ara coralls, petxines i minerals, 

propis de les «cambres de curiositats» (Wunderkammern), de moda entre els 

col·leccionistes des del segle anterior. 

 

V. L’elegància cortesana del segle XVIII europeu 

La dinastia dels Borbó, instaurada a Espanya el 1700, va comportar, entre 

altres reformes de caràcter polític, social i econòmic, una renovació del gust. Hi 

van tenir un paper molt important els nous usos, més adequats a les exigències 

del poder, que artistes italians i francesos van importar quan la cort espanyola 

els va cridar per dirigir les decoracions dels Sitios Reales, especialment del 

palau de Madrid, construït a partir del 1738 després de l’incendi de l’Alcàsser. 

 

Els esbossos en els quals assajaven o que presentaven al monarca amb 

complexes composicions al·legòriques projectades per als sostres de les 

estances reials representen un gènere nou: l’acabament molt elaborat que 

presentaven va fer que els coneixedors de l’època els valoressin com a 

pintures independents i que els busquessin per decorar els nous espais petits i 
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sofisticats de les seves residències. Aquestes obres evidencien l’estil personal 

dels seus creadors, i van des del caràcter rococó, il·lusori i colorista de 

Guiaquinto i Tiepolo fins a un neoclassicisme més pur, inspirat per Mengs, amb 

els exemples de Bayeu i Maella. 

 

En l’àmbit de la cort van ser especialment interessants els esbossos per a 

cartons de tapissos destinats a les parets dels Sitios Reales d’esbargiment, ja 

que retrataven per primera vegada una classe social en ascens, la burgesia, 

elegant i curiosa, que omplia els passejos i les festes populars, però també el 

poble, encarnat en els majos i majas; i entre aquesta animada societat es 

barrejava ara, com en un joc, l’aristocràcia il·lustrada que ja s’allunyava de 

l’Antic Règim 

 

VI. Goya 

Goya va ser un mestre excepcional de la pintura en petit format, que va tenir un 

protagonisme considerable en la seva obra. Com altres artistes del seu temps, 

hi va recórrer per fer esbossos de quadres de dimensions més grans, però, en 

el seu cas, van adquirir, ja entre els seus contemporanis, el sentit d’obres amb 

valor propi, com el més apreciat i significatiu del seu art, i així, personatges de 

prestigi, com l’arquitecte Francesco Sabatini o el duc d’Osuna, les van comprar 

per als seus gabinets. De la mateixa manera, l’artista va pintar quadres de mida 

reduïda per encàrrec de mecenes il·lustrats, destinats a l’àmbit privat, religiós o 

no, i per a retrats de familiars. 

 

Com a novetat en l’art espanyol d’aquell període, dominat pels ensenyaments 

reglats de les acadèmies de belles arts, instaurades durant la segona meitat del 

segle, com la de San Fernando a Madrid, l’artista va fer, a partir del 1793, 

quadres independents, de gabinet, en els quals va poder reflectir, segons les 

seves pròpies paraules, «observaciones a que regularmente no dan lugar las 

obras encargadas, y en que el capricho y la invención no tienen ensanches». 

Va crear una forma moderna de capriccio, com en les seves estampes, en què 

la fantasia i la imaginació s’oposen a les concepcions artístiques de bellesa i 

ideal i on preval el caràcter satíric o tràgic. En totes aquestes creacions va 

demostrar la mateixa tècnica magistral que en la pintura de gran format, 

caracteritzada per la llibertat de factura, amb una pinzellada ràpida i 

transparent, però sempre precisa i subtil. 

 

VII. El segle XIX: mirades íntimes, àmbits privats 

El Romanticisme va aportar més privacitat als usos socials i als costums 

individuals de la gent del segle XIX. Les residències de l’aristocràcia i de la nova 

burgesia enriquida reserven espais d’intimitat per a les llargues hores d’oci, de 

manera que els gabinets es converteixen en les estances predilectes per als 
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plaers domèstics, sigui per recrear-se en la lectura i en la música o bé 

simplement per conversar, cosa que es reflecteix en les arts figuratives i en la 

literatura de l’època.  

 

Les parets d’aquests salons es decoren amb obres de format reduït i conviden, 

amb temes nous com l’orientalisme, el món dels artistes, la ciutat o la platja, a 

una contemplació minuciosa per oferir un mosaic de petites finestres que 

s’obren a una realitat múltiple. 

 

Juntament amb testimonis pintorescos de record goyesc, com els de Lucas o 

Alenza, hi ha llenguatges pictòrics més nous sustentats en el retrat, tal com 

mostren els exemples de Rosales i de Madrazo, i en el paisatge, que ara 

aborda de manera directa la natura i la ciutat, com il·lustren les obres d’Haes, 

Rico i Fortuny. De la mateixa manera, la pintura d’història, gènere 

tradicionalment concebut en grans dimensions, és capaç de reinterpretar-se per 

mitjà d’aquesta nova sensibilitat, i condensa la magnitud inherent dels temes en 

exquisides pintures de gabinet, com es pot veure en el quadre de Pradilla. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ  

 

 

Conferència  

Dimecres 16 de juliol | 19 h  
Preu: 4 €. 50 % de descompte per als clients de ”la Caixa”. Places limitades 

 
A càrrec de Manuela Mena, cap de Conservació de Pintura del Segle XVIII i Goya del Museo de 

Prado i comissària de l’exposició  

 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES: LA BELLESA CAPTIVA  

Del 13 de novembre al 18 de desembre  

Preu: 4 €. 50% de dte. clients "la Caixa". Places limitades  

 
 Dijous 13 de novembre, a les 19.00h  

L'extracció de la pedra de la bogeria, d'El Bosco  

Pilar Silva, cap del Departament de Pintura Flamenca i Escoles del Nord (1400-1600) i 

Pintura Espanyola (1100-1500) del Museo del Prado 

La conferència se centra en El Bosco i en la forma en què materialitza aquesta taula de la 

pedra de la bogeria, un dels escassos temes de caràcter profà realitzats per ell que ha 

arribat fins a nosaltres i que tant ressò va trobar entre els pintors flamencs des de fins del 

segle XV fins al segle XVIII. El pintor de 's-Hertogenbosch critica en aquesta obra als 

falsos cirurgians, que tenen com a única intenció aconseguir diners.  

 

 Dijous 20 de novembre, a les 19.00h  

Francisco Pacheco, de Diego Velázquez  

Javier Portús, cap de Departament de Pintura Espanyola (fins a 1700) del Museo del 

Prado  

Francisco Pacheco va ser primer mestre, i més tard sogre de Velázquez. A més de pintor, 

va ser un intel·lectual que va escriure sobre art i va editar les obres poètiques de Fernando 

de Herrera. Velázquez el va utilitzar com a model per a un dels retrats més importants de 

la seva etapa sevillana. En aquesta conferència s'estudia el mateix, principalment a través 

de la seva comparació amb els seus retrats cortesans immediatament posteriors, cosa que 

mostra fins a quin punt era un artista capaç d'adaptar-se les expectatives dels seus 

diferents públics.  

 

 Dijous 27 de novembre, a les 19.00h  

Diana i les seves nimfes caçant, de Peter Paulus Rubens  

Alejandro Vergara, cap de Conservació de Pintura Flamenca i Escoles del Nord del 

Museo del Prado.  

El quadre Diana i les seves nimfes caçant ofereix una oportunitat ideal per endinsar-se en 

l'art de Rubens. Malgrat la seva petita grandària, l'escena mostra el poder formal i la 

vitalitat que són característiques de la seva obra. L'assumpte del quadre ens permetrà 

recordar que Rubens va ser un dels principals pintors de mitologies del seu temps. A 

diferència de la major part dels seus col·legues, el pintor d'Anvers no es limitava a il·lustrar 
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escenes escollides per altres. Els seus profunds coneixements de l'art i la cultura de 

l'Antiguitat li van permetre convertir-se en un intèrpret original de la tradició mitològica, 

escollint temes que amb prou feines havien estat tractats per altres artistes.  

 

 Dijous 4 de desembre, a les 19.00h  

El paleta embriac, de Francisco de Goya  

Manuela Mena, cap de Conservació de Pintura del Segle XVIII i Goya del Museo del 

Prado  

El paleta embriac és un petit esbós preparatori per a un dels cartrons més famosos de 

Goya, El paleta ferit, pertanyent a les composicions que van formar la decoració de la sala 

de Conversa del rei al palau del Pardo, de 1786, quan l'artista havia arribat a un període 

de plenitud. Les diferències entre l'esbós de presentació i la composició definitiva són 

d'interès, en revelar el pensament de l'artista i la seva adequació a les exigències d'una 

decoració per al rei. D'altra banda, avança en la llibertat que va aconseguir en el decenni 

següent, en què va expressar les seves idees crítiques en l'excepcional conjunt 

d'aiguaforts dels Capritxos.  

 

 Dijous 18 de desembre, a les 19.00h  

La reina Joana la Boja reclosa a Tordesillas amb la seva filla, la infanta Caterina, de 

Francisco Pradilla  

Javier Barón, Cap del Departament de Pintura del Segle XIX del Museo del Prado  

Després d'haver pintat gairebé trenta anys abans la seva obra mestra La reina Joana la 

Boja, Medalla d'Honor en l'exposició Nacional de Belles Arts de 1878, Pradilla va abordar 

una pintura de cavallet basada en el mateix personatge amb un tractament diferent. Hi va 

recrear amb tot detall la vida quotidiana de la Reina, tancada al Castell de Tordesillas al 

costat del cadàver del seu espòs. Així, ressalta la minuciositat en la representació de tots 

els detalls, el que proporciona un reflex molt vívid del Renaixement espanyol, 

malenconiosament contemplat per l'artista en els anys posteriors al Desastre del 98. L'èxit 

del quadre el va portar a fer una segona versió que també conserva el Museo del Prado en 

dipòsit al Museu de Saragossa.  

 

 

CAFÈ-TERTÚLIA AMB LES ARTS  

A partir del 17 de juliol  
Activitat adreçada a persones majors de 60 anys. Places limitades. Inscripció prèvia al tel. 934 

768 630. Preu per persona: 4 € (50% de descompte per a clients "la Caixa").  

 
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 el que interessa més a cada grup. Finalitzada la visita, es comparteixen impressions en una 

tertúlia informal acompanyada d'un cafè.  

 

 

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 "la Caixa")  
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Espai educatiu (+5)  
A l'exposició, un espai dedicat a les famílies proposa activitats al voltant de les diferents idees 

extretes de la mostra.  

 

 

 

Visita dinamitzada per a grups escolars  
Visites adaptades als diferents nivells escolars. Cal inscripció prèvia a través del tel. 934 768 

630. De dilluns a divendres, horari a convenir. Preu per grup: 25 €  

 

 

VISITES COMENTADES A L'EXPOSICIÓ  

 

Visites comentades per al públic general  
Reserva de places per a les visites comentades al tel. 934 768 630. Places limitades. Preu per 

persona: 3 € (50% de descompte per a clients "la Caixa").  

 

Visites concertades per a grups  
Màxim, 25 persones per grup. Cal inscripció prèvia a través del tel. 934 768 630. Preu per grup: 

60 €.  

 

Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals  
Grups d'un mínim de 10 persones. Cal 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 inscripció prèvia a través del fax 934768635 o del correu 

electrònic seducatiu.caixaforum @ fundaciolacaixa.es 
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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 diumenge i festius, de 

10 a 20 h 

Nits d’Estiu: dimecres fins a les 23 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 

 

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/ 

http://www.lacaixa.es/obrasocial
mailto:jgarcial@fundaciolacaixa.es
mailto:jnarroyo@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial

