
 
 

Nota de premsa 

 
Gràcies a la nova aliança estratègica, els centres CaixaForum acolliran 

16 mostres excepcionals al voltant de quatre grans civilitzacions 

de la història, a partir de les col·leccions de referència del museu britànic 

 
La Fundació Bancària ”la Caixa” i el British 

Museum segellen un acord per a 
l’organització conjunta d’exposicions 

 
• La directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Elisa Durán, i el president del Patronat del British Museum, Sir 

Richard Lambert, signen un conveni per col·laborar en 

l’organització de quatre exposicions extraordinàries entre el 2016 i 

el 2020.  

 

• Gràcies a aquest acord inèdit entre totes dues institucions, els vuit 

centres CaixaForum que la Fundació Bancària ”la Caixa” té 

repartits per la geografia espanyola acolliran quatre grans projectes 

expositius organitzats conjuntament a partir de les col·leccions del 

museu nacional britànic. 
 

• La primera mostra que es podrà veure fruit d’aquesta col·laboració 

és Europa medieval: poder i llegat, als centres CaixaForum de 

Madrid, Barcelona i Saragossa, entre el 2016 i el 2017. Els visitants 

hi descobriran alguns dels esdeveniments clau dels més de mil 

anys que comprèn l’edat mitjana.  
 

• Grècia antiga: atletes, guerrers i herois reunirà a Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Palma i Saragossa un dels nombres més grans de peces 

dels fons grecs del British Museum que han sortit mai de Londres, 

en una mostra sobre la competició, element clau de la cultura 

hel·lenística.  
 

• La tercera exposició Faraons: reis d’Egipte, recorrerà 3.000 anys 

d’història de l’antic Egipte i els secrets dels faraons.  
 

• El programa d’exposicions conclourà el 2020 amb una altra gran 

mostra, centrada possiblement en la cultura fenícia. 



Londres, 1 de setembre de 2015. El president del Patronat del British 
Museum, Sir Richard Lambert, i la directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, han signat aquest matí al museu britànic 
l’acord de col·laboració entre les dues institucions per als quatre pròxims  anys. 
 
El conveni de col·laboració signat avui entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i el 
British Museum permet intensificar una relació d’entesa històrica entre totes 
dues institucions, que durant dècades han treballat conjuntament.  
 
El British Museum sempre ha estat un dels prestadors de referència en les 
exposicions que "la Caixa" ha dedicat a les grans cultures del món i en aquest 
context va ser particularment destacada la col·laboració en l'organització de la 
mostra sobre el món de l'antiga Pèrsia el 2006. Una altra de les col·laboracions 
destacades va tenir lloc el 2003 amb l'organització d'una mostra sobre els 
mestres del gravat a partir de les col·leccions del museu londinenc. 
 
Ara, totes dues institucions fan un pas més i aprofundeixen en la seva 
cooperació amb la signatura d’un conveni marc que permetrà organitzar quatre 
exposicions excepcionals a partir de les col·leccions del British Museum.  
 
Aquests quatre grans projectes es convertiran en 16 mostres de les quals es 
podrà gaudir als centres culturals de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, 
Barcelona, Saragossa, Palma, Girona, Tarragona i Lleida. També es preveu 
que la programació arribi al nou CaixaForum Sevilla, centre en construcció en 
aquests moments. 
 
Les mostres permetran descobrir autèntiques obres mestres de les col·leccions 
del museu britànic sobre algunes de les grans civilitzacions de la història de la 
humanitat millor representades al centre londinenc. La major part de les obres 
triades es podran veure per primera vegada a Espanya, ja que rarament surten 
del British Museum. 
 
Fundat el 1753, el museu britànic va ser el primer museu públic nacional al 
món. Avui rep prop de sis milions de visitants a l’any per descobrir la seva 
col·lecció, formada per més de vuit milions de peces que resumeixen dos 
milions d’anys de la història i la cultura humana. 
 
Es tracta, doncs, d’una oportunitat irrepetible per gaudir a Espanya de les 
col·leccions egípcia, fenícia, grega i medieval del museu britànic. Les 
exposicions han estat triades pensant expressament en la seva exhibició a 
Espanya i als centres CaixaForum, que l'any passat van rebre més de 4,6 
milions de visitants, de manera que es tracta de quatre projectes que inclouran 



un ampli ventall de públics, i que incorporaran alhora una clara visió 
pedagògica pensant en el públic familiar i escolar. 
 
L’acord entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i el British Museum inclou el 
préstec d’obres per part d’aquest últim i l’organització conjunta de les mostres, 
així com també el comissariat a càrrec dels especialistes pertinents del museu 
londinenc. A més, el conveni obre la porta a la coproducció d’activitats i 
materials pedagògics relacionats amb les exposicions. 
 
A continuació es detalla el contingut i el lloc d’exhibició de cadascuna de les 
exposicions. 

 

 

Europa medieval: poder i llegat 

 

Aquesta exposició comprèn el període que va de 
l’any 400 al 1.500 dC, i il·lustra esdeveniments, 
personatges, ciutats i conflictes clau de l’edat 
mitjana. Els visitants descobriran que el llegat i la 
influència medieval s’estenen fins avui dia amb 
aquest recorregut per algunes de les obres 
mestres d’aquests més de mil anys.  
 
La mostra arrenca amb la caiguda de l’imperi 
Romà i guia els visitants amb l’explicació 
d’algunes característiques cabdals de l’època: el 

paper fonamental del cristianisme en el dia a dia, els estils de vida dels 
diferents estaments socials, i l’evolució social, cultural i política. La vida a les 
ciutats té una presència destacada a la mostra, així com l’augment 
d’agricultors, comerciants i gremis amb la urbanització d’Europa. En definitiva, 
Europa medieval mostra la riquesa cultural d’Europa durant aquest període 
fascinant de la historia. 
 

� CaixaForum Madrid, 2016 

� CaixaForum Barcelona, 2017 

� CaixaForum Saragossa, 2017 

 
 

Grècia antiga: atletes, guerrers i herois 

 
Aquesta mostra agrupa un gran nombre d’obres dels fons grecs del museu 
londinenc, una de les col·leccions clàssiques més importants del món. 



Entre les valuoses peces seleccionades hi ha armadures, 
escultures, joies, numismàtica i ceràmica. L’exposició 
constitueix una de les seleccions més grans d’artefactes 
grecs mai prestats pel Museu Britànic i sortirà per primera 
vegada a l’estranger en el seu periple per Espanya.  
L’exposició gira al voltant del tema de la competència a 
l’antiga Grècia, no tan sols a les olimpíades, sinó també en la 
política, les arts escèniques, la música i la guerra. 

 
� CaixaForum Madrid, 2017 

� CaixaForum Barcelona, 2018 

� CaixaForum Sevilla, 2018 

� CaixaForum Palma, 2018 

� CaixaForum Saragossa, 2019 

 
 

Faraons: reis d’Egipte 

 

Formada a partir de la col·lecció de renom mundial del 
Museu Britànic, aquesta exposició explora els rituals, 
símbols i ideologies dels faraons. La mostra reuneix una 
selecció única d’objectes que transporta els visitants a 
l’Antic Egipte, a on es trobaran amb una cultura 
dividida per la guerra civil, conquistada per les 
potències estrangeres i governada per reis 
competents. 
 

 A partir dels monarques més venerats d’Egipte, els 
visitants descobriran aspectes poques vegades vistos 
abans d’aquesta cultura antiga. Aquesta mostra presenta 
més de 130 objectes icònics que abasten 3.000 anys de la 
història de l’Antic Egipte, revelant els secrets dels famosos 
líders d’aquesta nació: els faraons.   

 
 

� CaixaForum Madrid, 2018 

� CaixaForum Barcelona, 2019 

� CaixaForum Girona, 2019 

� CaixaForum Tarragona, 2019 

� CaixaForum Lleida, 2020 

 



El 2019 y el 2020, una quarta gran exposició, basada possiblement en la 

cultura fenícia, itinerarà per tres centres CaixaForum. 

 
� CaixaForum Madrid, 2019 

� CaixaForum Barcelona, 2020 

� Un altre lloc a determinar, 2020 

 

 

”la Caixa”, amb els grans museus del món 

 
La col·laboració entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i el British Museum és 
fruit de la voluntat de totes dues institucions de promoure el coneixement a 
partir de l’organització d’exposicions amb continguts arqueològics que permetin 
acostar-se a altres civilitzacions.  
  
Aquest ambiciós acord s’emmarca en la línia d’actuació impulsada per 
”la Caixa” els últims anys per establir aliances estratègiques amb grans 
institucions culturals del món, amb la finalitat de fomentar sinergies entre 
diferents entitats de primer ordre internacional i intensificar la seva acció 
cultural impulsant continguts del màxim rigor i qualitat. 
 
El 2009 es va iniciar una col·laboració amb el Museu del Louvre per a 
l’organització de projectes expositius de primer nivell a Espanya. En concret, 
gràcies als dos convenis consecutius signats, s’ha previst l’organització d’un 
total de 19 mostres al voltant de vuit projectes expositius. Algunes d’aquestes 
exposicions s’estan exhibint en aquests moments, i altres estan a punt de ser 
inaugurades a diferents centres CaixaForum. L’èxit d’aquesta col·laboració es 
tradueix en el nombre de visitants registrat a les mostres realitzades, amb més 
d’un milió de persones que les han visitat.  
 
L’entitat també té en marxa un important programa conjunt amb el Museu 

Nacional del Prado. El 2011, ”la Caixa” es va convertir en benefactora 
d’aquest museu. Fruit de l’acord esmentat, totes dues entitats treballen 
plegades en l’organització i producció de quatre projectes —a més d’un 
programa educatiu conjunt—, tots ells a partir dels fons del Museu del Prado, 
cosa que s’ha traduït en 14 mostres a diferents punts de la geografia 
espanyola. 
 
Els últims anys s’han segellat altres aliances estratègiques. El 2010, es va 
iniciar una col·laboració estable amb el MACBA per a la gestió conjunta de les 
dues col·leccions d’art contemporani, la qual cosa ha permès treballar en 
l’organització d’exposicions conjuntes a Espanya (Madrid, Bilbao) i també en 



països com Portugal o Mèxic, així com en accions relacionades amb l’escena 
de l’art contemporani internacional. D’altra banda, amb la Fundació Joan Miró 
es duu a terme l’organització conjunta del Premi Joan Miró, que reconeix als 
artistes contemporanis més destacats del panorama internacional 
 
 

El Museu Britànic 

 

Fundat l’any 1753, el Museu Britànic va ser el primer museu públic nacional al 
món. Des del primer moment va ser un museu del món i per al món, i aquesta 
idea segueix presidint la missió del Museu avui en dia. La col·lecció explica la 
història de cultures d'arreu del món, des dels inicis de la història humana, fa 
més de dos milions d'anys, fins l'actualitat. Objectes que van des de les 
primeres eines fetes per éssers humans i els tresors del món antic a les 
adquisicions més recents de l’Àfrica, Oceania i les Amèriques, Orient Mitjà, 
Àsia i Europa, així com les col·leccions nacionals de gravats i dibuixos, i 
monedes i medalles. A més de mostrar les col·leccions a Londres, el Museu 
participa en un ampli programa de préstecs i itineracions, tant al Regne Unit 
com a tot el món. El Museu Britànic presta més objectes que qualsevol altre 
museu del món, amb més de 4.400 préstecs en el període 2014/15. 
 
The British Museum, Great Russell Street, London WC1B 3DG 
Entrada gratuïta. 
Horari d'obertura 10.00-17.30 de dissabte a dijous i 10.00-20.30 els divendres. 
 
britishmuseum.org / 020 7323 8000 
 
 
 
 
Més informació: 

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.org 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  
Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
 
The British Museum 

Press Office: +44 20 7323 8583 / 8394 o communications@britishmuseum.org 


