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Durant la passada temporada, les 42 exposicions programades  

als centres CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de visitants 

 
Les cultures antigues romana i mochica  
i el Segle d’Or espanyol protagonitzen la 

temporada 2015-2016 a CaixaForum Palma  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” detalla la programació del seu centre 

social i cultural a Palma per a la temporada 2015-2016, marcada per 

una oferta global dissenyada per a tots els públics que inclou set 

nous projectes expositius. 

 

• Aquesta tardor arribarà a CaixaForum Palma l’exposició L’art mochica 

de l’antic Perú. Or, mites i rituals. Gràcies a una àmplia selecció de 

peces del Museu Larco de Lima (Perú), es descobreix aquesta cultura 

poc coneguda que va explicar el món abans que els inques. 
 

• Una altra cultura antiga i contemporània de la mochica, la romana, 

serà la protagonista d’una altra de les grans apostes de la pròxima 

temporada: Dones de Roma. Maternals, seductores, excessives. 

Gràcies a l’acord amb el Museu del Louvre, s’exposarà a Palma una 

selecció d’obres que mostren el paper destacat de les dones a la 

societat romana. 

 

• CaixaForum Palma acollirà la temporada 2015-2016 dos projectes 

singulars. El primer, Temps de melancolia. Creació i desengany a 

l’Espanya del Segle d’Or, mostra com aquest sentiment va ser 

catalitzador de la creació al Segle d’Or espanyol. El seguirà una 

exposició per donar a conèixer la figura i el llegat de l’escriptor i 

periodista Baltasar Porcel, mort el 2009. 

 

• Coincidint amb la Nit de l’Art 2015, l’entitat renovarà l’espai 

permanent dedicat a Anglada-Camarasa, explorant aquesta vegada 

la fascinació del pintor per l’art japonès. També, com és habitual 

dins la programació de CaixaForum Palma, hi haurà un espai per a 

la divulgació científica, dedicada aquest curs al mar Mediterrani, 

així com a la sensibilització social, amb el projecte The most 

important thing, sobre els refugiats. 
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• Una programació en línia amb el model CaixaForum, amb els seus 

set centres socials i culturals en funcionament, que la temporada 

2014-2015 van rebre un total 2.302.308 visitants. L’Obra Social 

”la Caixa” hi va programar 42 exposicions al voltant de 27 

temàtiques diferents. Quant a CaixaForum Palma, va oferir 7 

exposicions, i entre setembre del 2014 i agost del 2015 va rebre 

més de 300.000 visitants. 

 

 

Palma, 3 de setembre de 2015. La nova temporada del Centre Social i 
Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a Palma es regeix, un any més, per un 
principi clar, el caràcter cívic de CaixaForum com a espai d’unió entre cultura i 
ciutadania, cosa que es reflecteix en una oferta d’activitats àmplia i global en la 
qual tenen cabuda tots els públics.  
 
El model CaixaForum està plenament consolidat com a plataforma dirigida a 
potenciar el valor de la cultura i del coneixement com a elements d’integració 
social. A través d’exposicions, concerts, cicles de conferències, debats 
d’actualitat, jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats adreçades 
a grups de gent gran, l’Obra Social ”la Caixa” promou el coneixement i el 
creixement personal de ciutadans i ciutadanes de totes les edats. 
 
CaixaForum té set centres culturals presents a Barcelona, Madrid, 
Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona. L’Obra Social ”la Caixa” hi va 
programar durant la temporada 2014-2015 un total de 42 exposicions al 

voltant de 27 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la xarxa de 
centres entre els mesos de setembre del 2014 i agost del 2015 va pujar a 
2.302.308 persones. Quant a CaixaForum Palma, va oferir 7 exposicions, 
que entre setembre del 2014 i agost del 2015 van rebre un total de 305.918 
visitants. 
 

En aquest marc, i amb vista a la nova temporada, l’Obra Social ”la Caixa” ha 
dissenyat per als seus centres CaixaForum un programa global i innovador, al 
servei de la comunicació, la socialització i, en definitiva, el benestar de tota la 
ciutadania, que identifica el model únic de centre social, cívic i cultural que 
constitueixen. 
 
Aquestes són, més detallades, les propostes concretes de CaixaForum Palma. 
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Des de cultures antigues fins a obres mestres del Barroc 

 
L’Obra Social ”la Caixa” donarà el tret de sortida de la temporada 2015-2016 
amb la presentació de The most important thing. Retrats d’una fugida, una 
mostra de sensibilització social que tractarà un tema que, lamentablement, s’ha 
tornat a posar d’actualitat aquest estiu. 
 
Es tracta d’una selecció de retrats del fotoperiodista americà Brian Sokol que 
ens acosta a la realitat de 24 persones que s’han convertit en refugiades, en 
veure’s obligades a fugir de casa seva emportant-se només l’imprescindible. 
 
Una setmana després, i coincidint amb la celebració de la Nit de l’Art 2015, 
CaixaForum Palma també estrenarà el nou muntatge per a l’espai que dedica 
de manera permanent a mostrar la Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa. 
Anglada-Camarasa i l’art japonès explorarà l’interès del pintor pel fenomen 
del japonisme, forjat durant els seus anys d’estada a París. L’exposició 
mostrarà una selecció de les estampes japoneses que va col·leccionar en vida i 
que, tant temàticament com cromàticament, dialoguen amb la seva obra. 
 
La temporada 2015-2016 inclourà, com és habitual, alguna de les línies 
expositives més consolidades de l’Obra Social ”la Caixa”. Una d’aquestes línies 
gira al voltant de les grans cultures del passat. La missió d’aquestes 
exposicions és mostrar al públic les diverses maneres com homes i dones de 
diferents llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans qüestions universals, així 
com ampliar les perspectives sobre el món a partir de les investigacions 
històriques i arqueològiques més recents. 
 
L’art mochica de l’antic Perú. Or, mites i rituals permetrà als visitants 
aprofundir en la manera d’entendre i organitzar el món de les societats de 
l’antic Perú. La cultura mochica de la costa nord de l’actual Perú va 
desenvolupar un sofisticat art que, a més de ser admirat avui dia per la seva 
mestria, permet explicar la mitologia i la cosmogonia d’aquesta antiga cultura. A 
CaixaForum es podran admirar un centenar d'obres mestres de l’art precolombí 
procedents de la col·lecció del Museu Larco de Lima. 
 
La segona mostra d’arqueologia programada és Dones de Roma. Maternals, 

seductores, excessives, amb la qual es tancarà la temporada 2015-2016. 
L’exposició arribarà a CaixaForum Palma gràcies a l’acord de col·laboració que 
l’Obra Social ”la Caixa” manté amb el Museu del Louvre. Gràcies a aquesta 
aliança entre les dues institucions, es podrà veure a la ciutat aquesta 
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destacada mostra, que, a partir de 200 peces procedents d’entorns domèstics, 
explica el paper destacat que van tenir les dones a la societat romana.  
 
Les obres, algunes de les quals s’han restaurat especialment per a aquesta 
exposició, descobreixen el canvi de mentalitat que va tenir lloc en la cultura 
romana, amb una contradicció latent entre una imatge tradicional de la dona de 
tipus aristocràtic i la realitat d’una societat en la qual les dones començaven a 
superar el seu rol ancestral. 
 
Per a la pròxima temporada, l’Obra Social ”la Caixa” prepara dues exposicions 
singulars. La primera, Temps de melancolia. Creació i desengany a 

l’Espanya del Segle d’Or ―en col·laboració amb el Museu Nacional 
d’Escultura (Valladolid)―, presentarà algunes obres mestres del Renaixement i 
el Barroc per parlar d’un sentiment, la tristesa, que va conquerir l’imaginari 
social i va impulsar la creació artística. Es tracta de la primera exposició a 
Espanya sobre aquest tema, que ha estat tractat en diverses exposicions fora 
de les nostres fronteres els últims anys.  
 
Un altre projecte en col·laboració, en aquest cas amb la Institució de les Lletres 
Catalanes, permetrà aprofundir en la figura d’un dels escriptors i periodistes 
més destacats del nostre país, Baltasar Porcel. Nascut al Port d’Andratx el 
1937 i mort el 2009 a Barcelona, és un autor fonamental, i l’exposició Baltasar 

Porcel. Mallorca, Barcelona, el món el descobrirà al gran públic, endinsant-se 
en les seves tres facetes fonamentals: el mite (tema central de la seva creació 
literària), el periodisme i la seva mirada més contemporània. 
 
Un any més, CaixaForum Palma inclourà una mostra científica aquest curs. Es 
tracta de Mediterrani. El nostre mar, com mai l’has vist. L’exposició ofereix 
una visió d’aquest mar des dels seus orígens, descobreix les seves 
particularitats biològiques i geològiques, i mostra alguns dels programes actuals 
d’investigació científica que s’hi han centrat, ressaltant la necessitat de millorar 
la seva sostenibilitat. 
 
Com és habitual, aquest programa d’exposicions es completarà amb una sèrie 
d’activitats que l’Obra Social ”la Caixa” duu a terme als centres CaixaForum i 
que ja s’han convertit en un referent en el panorama intel·lectual del nostre 
país.  
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CAIXAFORUM PALMA 
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L’art mochica de 

l’antic Perú.  
Or, mites i rituals 
 

Del 5 de novembre de 2015 al 31 de 

gener de 2016 
 
 

 

 
Corona d’or que representa el rostre d’un jaguar flanquejat  
per guacamais. Mochica, 100-800 dC. Or. © Archivo Museo Larco 

 

 

CaixaForum Palma convida a conèixer la sofisticació de les cultures que van 

florir al Perú segles abans del domini inca 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Palma una exposició que aprofundeix 
en la manera d’entendre i organitzar el món de les societats que van sorgir al Perú 

abans de la dominació inca, a partir d’una selecció d'un centenar de peces d’art 
mochica procedents del Museu Larco de Lima (Perú) que inclou ceràmiques, joies i 
objectes cerimonials de metalls preciosos i tèxtils, així com objectes d’ús ritual de 

fusta, pedra, petxina i os. 
 
Entre els anys 200 i 850 dC, es van desenvolupar a les valls i els deserts de la costa 

nord del Perú una sèrie de cacicats i regnes d’una gran complexitat cultural. Les 
societats mochicas ofereixen un cas veritablement singular de desenvolupament 
cultural, econòmic i polític, segles abans de l’expansió dels inques. Van ser les 

primeres societats estatals a l’hemisferi sud, van inventar una de les metal·lúrgies i 
terrisseries més avançades del món, van construir autèntiques muntanyes de toves 
per dur a terme les seves pràctiques religioses, i amb ells va tenir lloc un enorme 

creixement de la població i de les seves capacitats productives.  
 

 

 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració del Museu 

Larco de Lima (Perú) 
Comissariat: Ulla Holmquist, comissària del Museu Larco 
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Temps de melancolia.  
Creació i desengany a l’Espanya 

del Segle d’Or 
 

Del 3 de març al 5 de juny de 2016 
 

 

A partir d’obres mestres del Renaixement i el 

Barroc, la mostra recorre el ventall de temes 

que aplega la melancolia, des de la bogeria i el 

geni creador fins a la temptació del retir i la 

meditació sobre la mort 
José de Ribera, Cap femení (Sibil·la), 1634-1635.  
Museu Nacional del Prado, Madrid 

 
   
Al Segle d’Or espanyol, la melancolia va cristal·litzar i va adquirir força i originalitat. 

Francesos i anglesos donen per incontestable la negra melancolia del poble espanyol, 
una «república d’homes embruixats», la nació més greu, seriosa i inclinada a la 
soledat. I, en efecte, la síndrome melancòlica es va convertir en la condensació 

simbòlica de l’esperit de crisi amb què es va viure l’experiència de la modernitat.  
 
En les arts plàstiques, en la novel·la i en el teatre, en la medicina i en la teoria moral, la 

melancolia hispana va ser capaç d’aplegar en un territori comú un ventall amplíssim de 
temes, idees i símptomes, com ara la bogeria i el geni creador, els viatges dels místics 
per la «nit fosca de l’ànima», la soledat del príncep, la temptació del retir, l’amor per 

l’estudi, l’ànsia de conèixer-ho tot, la consciència afligida per la culpa i la meditació 
sobre la mort.  
 

Temps de melancolia gira al voltant d’aquest sentiment que va conquerir l’imaginari 
social dels segles XVI i XVII. Es tracta de la primera exposició a Espanya sobre aquest 
tema, que aplega un conjunt excepcional de més de 70 obres d’art, llibres i objectes 

―procedents de més d’una vintena de prestadors―, organitzats a partir de les 
diferents accepcions i interpretacions sobre aquesta qüestió universal. 
 

Concepció: Museu Nacional d’Escultura de Valladolid i Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport 
Producció: Obra Social ”la Caixa” 
Comissariat: María Bolaños, directora del Museu Nacional d’Escultura de Valladolid 
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Dones de Roma.  
Maternals, seductores, 

excessives 
 

Del 7 de juliol al 9 d’octubre de 2016 
 

 
 

 
Una selecció de més de 200 peces procedents 

del Museu del Louvre mostra la representació 

de les dones en la decoració de les vil·les 

romanes 
 
 
Polímnia Col·lecció Borghese, marbre, segles I-II dC. 
Museu del Louvre. © 2006 Musée du Louvre et AFA / Anne Chauvet 
 

 
Les dones a Roma van ocupar un lloc destacat en comparació amb altres societats 
antigues. En la societat romana, va tenir lloc una certa evolució de la condició de la 

dona, perceptible en els costums, però també en la mentalitat, la representació i la 
decoració familiar. Aquest canvi de mentalitat va generar una contradicció entre una 
imatge tradicional de tipus aristocràtic i la realitat d’una societat en la qual les dones es 

van començar a emancipar i en la qual els seus èxits els van permetre superar el rol 
ancestral assignat. L’estatut de cert privilegi de les dones a Roma es va traduir en 
diferents representacions de la dona sota el prisma de la mitologia, la religió i la força 

materna, així com en l’al·legoria de la seducció i l’excés. 
 
Dones de Roma aplega més de 200 peces romanes procedents d’entorns domèstics 

que representen dones, deesses i éssers mitològics. La mostra inclou obres 
destacades, com un conjunt de pintures murals provinents de Pompeia o les 
anomenades plaques campanes, relleus de terracota restaurats recentment gràcies a 

l’acord de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre, i que es 
presentaran per primera vegada als centres CaixaForum pels quals itinerarà la mostra. 
 

 

Comissariat: Daniel Roger, conservador en cap de Patrimoni del Departament 

d’Antiguitats Gregues, Etrusques i Romanes del Museu del Louvre 
Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” i Museu del Louvre 
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Anglada-Camarasa i l’art 

japonès. Col·lecció ”la Caixa” 

Anglada-Camarasa  
 

Del 17 de setembre de 2015 al 28 d’agost de 

2016 

 

 

Coincidint amb la Nit de l’Art 2015, l’Obra 

Social ”la Caixa” renova l’espai permanent 

dedicat a Anglada-Camarasa i explora l’interès 

del pintor per l’art japonès, forjat durant els 

seus anys d’estada a París  
 

Tsukioka Yoshitoshi, La lluna de Kitayama,  
de la sèrie «Cent aspectes de la lluna»  
(«Tsuki hyaku sugata»), 1886, 5 de juny 

 

 

La passió pel Japó no és exclusiva dels temps actuals. Al segle XIX, la cultura i l’art 
japonès ja van fascinar nombrosos artistes europeus i van tenir una influència 

important en moltes de les seves obres. L’interès per les arts del Japó entre els pintors 
europeus es va traduir, ja des de la dècada del 1860, en l’aplicació de noves formes 
d’expressió artística apreses gràcies a l’arribada massiva de les estampes japoneses. 

A través d’aquestes, artistes com Monet, Degas, Toulouse-Lautrec i Gauguin van 
descobrir nous enquadraments i punts de vista, noves composicions, així com 
l’aplicació de superfícies neutres de color pla, d’un gran efecte cromàtic. Aquestes 

característiques també les va poder admirar Anglada-Camarasa als gravats japonesos 
que va anar adquirint al llarg de la seva vida. 
 

En aquest sentit, l’interès d’Anglada-Camarasa per l’art japonès és un cas 
paradigmàtic d’aquesta fascinació, que el va portar a adquirir una col·lecció de 155 
gravats i 6 llibres il·lustrats representatius dels últims anys de l’art de l’estampa ukiyo-

e, així com paisatges, retrats de dones belles i retrats d’actors de teatre kabuki del 
segle XIX. L’exposició mostra una selecció d’aquestes estampes japoneses que ens 
parlen de la riquesa de l’art nipó i que, tant temàticament com cromàticament, 

dialoguen amb l’obra del pintor. 
 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Ricard Bru, expert en estampa japonesa  
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Baltasar Porcel.  
Mallorca, Barcelona, el món 
 

Del 3 de juny de 2016 al 8 de gener de 2017 

 

 

 

 

L’exposició mostra les tres facetes de Baltasar 

Porcel, el mite, el periodisme i la seva mirada 

contemporània, a través de múltiples llenguatges 

expositius 
 

 
El mite de l’origen, el vincle que uneix els homes amb la terra i el paisatge, el pes de la 
història i la força dels individus, capaços de crear el seu propi destí, són els temes 

centrals de l’obra de Baltasar Porcel (el Port d’Andratx, 1937 – Barcelona, 2009). 
Escrita originalment en català, publicada a la vegada en castellà i traduïda a l’anglès, 
el francès i l’italià, entre altres llengües, la literatura de Porcel té reservada una 

sorpresa per als lectors actuals.  
 
La mostra inclou fotografies dels llocs que van inspirar les seves obres mallorquines 

(els ametllers d’Andratx, la costa dels contrabandistes, amb les seves coves i 
amagatalls), peces històriques que permeten reconstruir la història de la pirateria 
mediterrània (els atacs a les costes mallorquines, els segrests en alta mar, l’esclavitud 

a Algèria o Tunísia, i el rescat a càrrec d’ordes religiosos), retrats de la comunitat 
andritxola a Cuba (700 homes d’Andratx van arribar a viure a la població de Batabanó) 
i mapes i documents sobre el contraban entre la ciutat de Tànger i Mallorca. El 

periodisme de Porcel es desplega en portades de diaris i revistes, fotografies i 
testimonis dels seus viatges, i les seves entrevistes a personatges cèlebres. Per 
acabar, una recreació dels temes dels seus últims llibres: el poder, els diners, 

l’especulació immobiliària, la premsa del cor, el menjar porqueria, la sublimació de l’art 
i el turisme que ha transformat els paisatges de la infància.  
 

 

Comissariat: Julià Guillamon  

Organització i producció: Institució de les Lletres Catalanes i Obra Social ”la Caixa” 
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Mediterrani.  
El nostre mar, com mai 

l’has vist 
 

Del 4 de febrer al 8 de maig de 2016 
 

 
 
 

 
L’exposició divulga i fomenta les vocacions científiques, alhora que afavoreix la 

participació activa de la societat i el debat científic 

  

Mediterrani significa ‘mar enmig de terres’, és a dir, un espai de connexió entre països, 
continents i cultures humanes diverses. És el segon mar interior més gran del món, de 
costes densament poblades. Per la seva mida i per la seva capacitat limitada de 

renovació, mostra una de les taxes de contaminació i de perill d’extinció d’espècies 
més elevades del planeta. La sostenibilitat del Mare Nostrum és, sens dubte, un dels 
reptes de futur més importants, per al qual la ciència està obtenint respostes, però 

necessita la conscienciació i la implicació de tothom per conservar-lo. 
 
L’exposició Mediterrani ofereix una visió d’aquest mar des dels seus orígens, 

descobreix les seves particularitats biològiques i geològiques, i mostra alguns dels 
programes actuals d’investigació científica que s’hi han centrat, com el Sistema 
d’Observació i Predicció Costanera, situat a les Illes Balears, el primer laboratori 

submarí i un petit robot que recull mostres del fons marí, entre altres. El públic podrà 
sentir els sons produïts pels cetacis i descobrir que fa uns 6 milions d’anys aquest mar 
es va assecar i es va convertir en un desert, i que més endavant, gràcies a un 

moviment de plaques tectòniques, es va tornar a transformar en el mar Mediterrani. 
Constitueix una innovació de l’exposició la introducció d’elements en els quals el públic 
ha col·laborat directament.  
 
 

Organització i producció: Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa” 
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ACNUR / Brian Sokol 

  

The most important 

thing. 
Retrats d’una fugida 
 

Del 10 de setembre de 2015 al 10 de 

gener de 2016 

 

 

 

 

L’exposició pretén sensibilitzar sobre les principals emergències humanitàries 

que hi ha actualment a través del testimoni de persones que han hagut de fugir 

de casa seva emportant-se només l’imprescindible  

  

Durant els últims tres anys, els conflictes a Síria, el Sudan del Sud, la República 
Centreafricana i Mali han donat lloc a greus crisis humanitàries. Com a conseqüència 
de la persecució, la violència generalitzada i les violacions dels drets humans, més de 

12 milions de persones s’han vist forçades a fugir de casa seva, un terç de les quals 
s’ha traslladat a altres països, de manera que s’han convertit en refugiats.  
 

Aquesta exposició, organitzada amb la col·laboració de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), constitueix una mirada sobre la vida 
d’aquestes persones. Partint dels retrats del fotoperiodista americà Brian Sokol, la 

mostra s’acosta als testimonis de 24 persones que, en l’instant de ser fotografiades, 
acabaven de veure’s forçades a fugir de casa seva emportant-se allò que per a elles 
era més important. Són testimonis que conviden els visitants a reflexionar sobre què 

farien si es trobessin en aquesta mateixa situació.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu Programa de Cooperació Internacional, 

treballa des del 1997 amb el compromís d’ajudar a eradicar la pobresa a les poblacions 
més vulnerables de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. El programa es desenvolupa sobre 
el terreny i mitjançant exposicions com aquesta, amb l’objectiu de sensibilitzar la 

ciutadania.  
 

 

Organització i producció: Àrea Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”, amb la 

col·laboració de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

María Luisa Escarrer: 971 774 409 / 618 493 416 / mlescarrer@lacaixa.es  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


