
 
 
 

 

 

 
Durant la temporada 2014-2015, les 42 exposicions programades als centres 

CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de visitants 

 
Les col·leccions del Louvre, El Greco, 
Georges Méliès i mestres de la pintura 

italiana conviuran a CaixaForum Saragossa 
la temporada 2015-2016 

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

social i cultural a Saragossa per a la seva segona temporada, 

marcada novament per una oferta cultural global dissenyada per a 

tots els públics.  

 

• Grans noms de la història de l’art coincidiran a CaixaForum 

Saragossa aquest nou curs. Entre aquests destaca El Greco. La 

mirada de Rusiñol, mostra que presenta l’artista cretenc com a 

paradigma de la modernitat, i que ho exemplifica mitjançant l’estudi 

de la influència que va tenir en el pintor Santiago Rusiñol, autèntic 

ambaixador d’El Greco al nostre país.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presentarà en exclusiva a Saragossa una 

exposició que reuneix obres mestres de la història de la pintura 

italiana, amb artistes com Canaletto, Tiepolo, Ricci o Diziani. Es tracta 

d’una selecció exquisida d’obres de la Gemäldegalerie de Berlín, que 

viatgen fora de la capital alemanya comptades vegades. 
 

• Un altre projecte excepcional és Dones de Roma, que portarà a 

CaixaForum Saragossa una selecció d’obres procedents del Museu 

del Louvre i permetrà aprofundir en el variat i destacat paper que va 

tenir la dona en la societat romana. 
 

• En aquesta segona temporada, la programació de l’entitat prestarà 

una atenció especial a les formes artístiques més característiques 

del segle XX, com ara la fotografia i el cinema. S’hi exhibirà una gran 

retrospectiva sobre el primer mag del cinema, Georges Méliès, en 

un viatge al fascinant món d’un dels creadors més importants de la 

història del cinema a través d’objectes originals i projeccions.  
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• També s’inaugurarà la primera mostra col·lectiva resultat del 

renovat certamen FotoPres ”la Caixa”, amb l’exhibició dels deu 

projectes seleccionats. 
 

• La temporada es detindrà en dos projectes de tipus social: Invents. 

Idees que canvien vides, que mostra una sèrie d’objectes clau per a 

la millora de la qualitat de vida als països en vies de 

desenvolupament, i Jo veig el que tu no veus, una exposició que 

parla de l’excepcionalitat creativa d’algunes persones amb trastorn 

de l’espectre autista (TEA).  
  

• La programació està en línia amb el model CaixaForum, que disposa 

de set centres socials i culturals, els quals van acollir un total de 2,3 

milions de visitants durant la temporada 2014-2015. L’Obra Social 

”la Caixa” hi va programar 42 exposicions a l’entorn de 27 

temàtiques diferents. Des de la seva posada en marxa al juny de 

2014, CaixaForum Saragossa ha acollit 1.071 activitats, i la 

programació del centre s'ha vist recolzada per méés de 458.000 

visitants. 

 

Saragossa, 15 de setembre de 2015. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de "la Caixa" a 
Aragó i La Rioja, Raúl Marqueta; la directora d'Exposicions de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Isabel Salgado; i el director de CaixaForum Saragossa, 
Ricardo Alfós, han presentat aquest matí la programació del centre social i 
cultural de l’entitat a la ciutat per a la temporada vinent. La programació 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 oberta a tots els públics. 
 
El model CaixaForum es continua consolidant com una plataforma dirigida a 
potenciar el valor de la cultura i del coneixement com a elements de 
transformació social. A través d’exposicions, concerts, cicles de conferències, 
debats d’actualitat, jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats 
dirigides a grups de persones grans, l’Obra Social ”la Caixa” promou el 
coneixement i el creixement personal de ciutadans i ciutadanes de totes les 
edats. 
 
CaixaForum disposa de set centres culturals presents a Madrid, Barcelona, 
Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona, als quals se sumarà els pròxims 
anys un vuitè centre a Sevilla, actualment en construcció. 
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L’Obra Social ”la Caixa” hi va programar durant la temporada 2014-2015 un 
total de 42 exposicions a l’entorn de 27 temàtiques diferents. La suma dels 
visitants de la xarxa de centres entre els mesos 
de setembre de 2014 i agost de 2015 va arribar a 
2.302.308 persones. Pel que fa a CaixaForum 
Saragossa va acollir més de 1.000 activitats des 
de la seva posada en marxa, i ha estat visitada 
per 458.771 persones. 
  

De cara 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. 
 
 
Grans noms de la història de la pintura en la nova temporada 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ha fet un esforç especial en la confecció de la 
programació de la temporada 2015-2016 a CaixaForum Saragossa, amb 
exposicions de nova creació i coproduccions amb museus de primer nivell 
internacional, i sobre diferents disciplines, com ara arqueologia, pintura, 
fotografia, cultura clàssica i contemporània, i sensibilització social. 
 
Acompanyant la mostra de divulgació científica Nombres de bona família —ja 
en exhibició—, aquesta tardor el gran protagonista de la programació serà 
El Greco. La mostra El Greco. La mirada de Rusiñol proposarà una visió 
renovadora de la figura de Domenico Theotokópulos, a partir del descobriment i 
la fascinació que va sentir Santiago Rusiñol per l’artista cretenc. L’artista català 
va tenir un paper essencial en el procés de revaloració d’El Greco a finals del 
segle XIX, quan el pintor no formava part del cànon de l’art espanyol del Segle 
d’Or.  
 
L’exposició reuneix més de quaranta peces, entre les quals hi ha una sèrie 
d’obres d’El Greco de museus i col·leccions privades. El Greco. La mirada de 

Rusiñol s’emmarca en la commemoració del quart centenari de la mort 
d’El Greco i està organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració 
de la Fundació Francisco Godia. 
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Un altre dels plats forts de la temporada serà Dones de Roma. Seductores, 

maternals, excessives, amb obres procedents del Museu del Louvre. Gràcies 
a la col·laboració estable entre ambdues institucions ―arran de la signatura de 
dos acords consecutius (2008-2012 i 2012-2016)―, arribarà a Saragossa 
aquest projecte expositiu organitzat conjuntament amb obres procedents del 
museu francès i el comissariat a càrrec d’especialistes del museu parisenc. 
 
L’exposició explica, a partir de 200 peces procedents d’entorns domèstics, el 
paper destacat que van tenir les dones en la societat romana. Les obres, 
algunes de les quals han estat restaurades especialment per a aquesta 
exposició, descobreixen el canvi de mentalitat que es va produir 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 què les dones començaven a 
superar el seu rol ancestral. 
 
Després de l’èxit de les propostes dedicades a Sebastião Salgado o Pixar el 
curs anterior, en aquesta segona temporada l’Obra Social ”la Caixa” dedicarà 
de nou una atenció preferent a algunes de les manifestacions artístiques 
fonamentals per a la formació de la sensibilitat contemporània. En aquesta línia 
s’emmarquen dues exposicions orientades al cinema i la fotografia, les formes 
artístiques més característiques del segle XX. 
 
Al febrer arribarà la mostra Georges Méliès. La màgia del cinema, 
homenatge a qui ha estat considerat el primer il·lusionista del cinema. La 
contribució del cineasta francès al setè art és fonamental. Va ser dibuixant, 
mag, director de teatre, actor, decorador, tècnic, i també productor, realitzador i 
distribuïdor de més de 500 pel·lícules entre 1896 i 1912.  
 
Es tracta de la primera gran mostra al nostre país dedicada al primer 
il·lusionista del cinema. L’exposició aprofundeix en les arrels culturals, 
estètiques i tècniques de Méliès a partir de pel·lícules, fotografies, dibuixos, 
pòsters, aparells, vestuari, maquetes i documentació. Es projectaran alguns 
dels seus films més coneguts, amb una atenció especial a Le voyage dans la 

Lune [Viatge a la Lluna] (1902). La mostra s’ha portat a terme amb la 
col·laboració de la Cinémathèque Française, que conserva la col·lecció més 
important a escala mundial d’objectes de Méliès. 
 
I al final de la temporada arribarà un projecte fotogràfic. Es tracta d’una 
exposició col·lectiva que inclourà els deu projectes que han format part de la 
dinovena i renovada edició de FotoPres ”la Caixa”, certamen ja veterà de 
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l’entitat que, si bé al principi estava més vinculat al fotoperiodisme, ha 
evolucionat vers la producció d’imatge documental.  
 
N’és el resultat una exposició amb noms emergents en el terreny de la 
fotografia documental al nostre país, mitjançant una selecció de treballs inèdits 
que tenen en comú una mirada amb perspectiva crítica sobre els conflictes 
contemporanis. 
 
Simultàniament a aquesta mostra, l’Obra Social ”la Caixa” presentarà una 
exposició que únicament es podrà veure a Saragossa: Mestres italians del 

segle XVIII dels Museus Estatals de Berlín. Es tractarà, doncs, d’una 
oportunitat única de gaudir d’algunes de les impressionants obres que formen 
part de la col·lecció d’una de les pinacoteques més importants del món.  
 
Entre els fons de la Gemäldegalerie de Berlín sobresurt la pintura italiana, amb 
obres dels grans artistes de la seva tradició pictòrica i una selecció exquisida 
d’obres des del 1720 fins al final del segle XVIII, punt de partida d’una nova 
sensibilitat, entre el classisme i el Romanticisme. Un dels atractius de la mostra 
és veure reunida l’obra de diferents artistes italians, alguns dels quals són 
contemporanis de Francisco Goya, com ara Tiepolo, Il Canaletto, Diziani i 
Guardi, entre molts d’altres. 
 
Paral·lelament a aquestes grans exposicions a l’entorn d’algunes de les 
temàtiques tradicionals programades per l’entitat —la pintura, la fotografia o 
l’etnografia—, la programació de CaixaForum Sarargossa també inclou temes 
socials i d’actualitat que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de 
reflexionar sobre les necessitats de la ciutadania i donar-los resposta. 
 
La primera, Invents. Idees que canvien vides, reunirà alguns dels enginys 
més revolucionaris aplicats a països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. L’objectiu 
de l’exposició és fer conèixer solucions innovadores i adaptades a les 
condicions dels països en desenvolupament que contribueixen a millorar 
significativament la vida de les persones més vulnerables. Constitueix, doncs, 
una reivindicació del gran potencial social que s’obté quan s’uneixen la 
creativitat i la solidaritat, mentre es promouen al mateix temps l’emprenedoria i 
la innovació. 
 
D’altra banda, Jo veig el que tu no veus parlarà de l’excepcionalitat creativa 
d’algunes persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). La mostra 
transmet la fascinació per algunes de les seves creacions, en les quals la 
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imaginació desbordant, el sentit de la composició i la minuciositat es relacionen 
amb la idea d’ordre. 
 
 

Intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

 

CaixaForum Saragossa no és tan sols un espai expositiu, és molt més. 
Des d’aquí, l’Obra Social ”la Caixa” vol contribuir a crear un espai de divulgació 
de les arts i les humanitats; promoure el debat sobre idees, tendències i 
investigacions de la societat actual, i fomentar el diàleg i la reflexió sobre les 
grans transformacions socials. 
 
A partir d’un extens repertori de propostes culturals —amb cicles de 
conferències, tallers, concerts, arts escèniques i programació de cinema—, es 
vol aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que han de 
permetre entendre els importants canvis de la societat actual.  
 
Una temporada més, a CaixaForum es parlarà sobre els temes i les disciplines 
més variats —ciència, economia, pensament clàssic i contemporani, literatura i 
poesia, cinema, arts plàstiques, etc.—, amb l’objectiu de promoure el debat 

social del nostre temps i aprofundir en l’origen de les nostres arrels 

culturals. 
 
A més de les conferències i dels tallers familiars, la música també serà 
present a CaixaForum Saragossa mb concerts per a adults i infants. Sons, 
instruments i estils procedents de totes les èpoques i tots els indrets del món 
ressonaran en un espai privilegiat i dissenyat per gaudir de la música amb els 
cinc sentits. 
 
Les arts escèniques, a través d’espectacles originals, captivaran la imaginació 
dels infants. El cinema també tindrà un lloc a CaixaForum, incloent-hi des de 
cicles a l’entorn de les exposicions fins a cinema d’animació per a les criatures. 
Finalment, les activitats familiars permetran al públic de totes les edats acostar-
se a l’art d’una manera lúdica i diferent. 
 
CaixaForum Saragossa presentarà també una oferta renovada d’activitats per 
al públic escolar. En el marc del programa eduCaixa, el centre va rebre durant 
la temporada passada la visita de 37.031 escolars. El públic familiar, com 
també la gent gran i les activitats culturals d’impacte social, també tindran el 
seu lloc en un centre que l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició de públics 
de totes les edats i nivells de formació. 
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El Greco.  
La mirada de Rusiñol 
  

De l’11 de novembre de 2015 al 7 de febrer de 2016 
 
 
 
 

 

CaixaForum Saragossa acull aquesta mostra, que 

explica l’aportació del pintor i escriptor Santiago 

Rusiñol al procés de revaloració d’El Greco al 

segle XIX 

El Greco, Crist amb la creu. Col·lecció privada 

  
El Greco. La mirada de Rusiñol proposa una visió renovadora de la figura de 

Doménikos Theotokópoulos (Càndia, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Explica el 
descobriment i la fascinació de Santiago Rusiñol (1861-1931) per l’artista cretenc, 
l’aportació de l’artista català al procés de revaloració d’El Greco que es va produir al 

final del segle XIX i la influència que aquest va exercir en la trajectòria de Rusiñol.  
 
Al final del segle XIX, El Greco no formava part del cànon de l’art espanyol del Segle 

d’Or. Santiago Rusiñol va proposar El Greco com a paradigma de modernitat i com a 
estendard del seu nou credo artístic. En va reivindicar els valors subjectius i espirituals, 
com també la força expressiva de les seves obres més originals. Va ser l’emblema de 

la seva visió renovadora, compartida per Zuloaga i per escriptors com Azorín i Baroja. 
 
L’exposició reuneix més de 40 peces, entre les quals hi ha una sèrie d’obres 

d’El Greco procedents de museus i col·leccions privades. El Greco. La mirada de 

Rusiñol s’emmarca en la commemoració de quart centenari de la mort del pintor i està 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de la Fundació Francisco 

Godia. 
 

 

Comissariat: Nadia Hernández i Vinyet Panyella 
Organització: Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de la Fundació Francisco 
Godia  
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Georges Méliès. 
La màgia del cinema  
 

Del 5 de febrer al 8 de maig de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Méliès, disseny per a Le voyage dans la Lune [Viatge a la Lluna] (1902).  
Col·lecció Cinémathèque Française. Fotografia: Stéphane Dabrowski. 
© Georges Méliès, VEGAP, Barcelona, 2014 

 

CaixaForum Saragossa proposa un viatge al fascinant món de Méliès, un dels 

creadors més importants de la història del cinema 

 
Seguint la tradició de programar exposicions de temàtica cinematogràfica, l’Obra Social 

”la Caixa” presenta una mostra que recorre l’obra de qui ha estat considerat el primer 
mag del cinema, Georges Méliès. L’exposició presenta la varietat de l’obra del cineasta i 
el seu valor en l’evolució de la història del cinema, que recentment ha tornat a sortir a la 

llum gràcies a la pel·lícula en 3D de Martin Scorsese La invención de Hugo (2011). D’on 
ve Méliès? Com va forjar el seu extraordinari univers? Quines eren les seves fonts 
d’inspiració? L’exposició explica per primera vegada les arrels culturals, estètiques i 

tècniques de Méliès, i demostra que els orígens del món «mélièsà» se situen en els 
mateixos orígens del cinema: ombres animades, llanterna màgica, fantasmagoria, 
cronofotografia, il·lusionisme, màgia i fantasia. 

 
Els visitants viatjaran al món estrany, agitat i animat d’un dels creadors més importants de 
la història del cinema, i assistiran al naixement d’aquest nou art. Marcaran el ritme de la 

mostra projeccions, aparells en funcionament i objectes únics, com els que va fer servir en 
els seus espectacles de prestidigitació abans de ser cineasta. Gran part dels objectes 
presents a l’exposició pertanyen a la Cinémathèque Française. Fundada el 1936, posseeix 

la col·lecció mundial més important de dibuixos, pel·lícules, aparells cinematogràfics, 
vestuaris i objectes de Georges Méliès, com també un extens i valuós fons d’objectes i 
imatges relacionats amb els inicis del cinema. 

 

Comissariat: Laurent Mannoni, director científic de Patrimoni i del Conservatori de 

Tècnica de la Cinémathèque Française 
Organització: Cinémathèque Française i Obra Social ”la Caixa” 
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Dones de Roma.  
Seductores, maternals, 

excessives 
 

De l’11 de març al 5 de juny 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 © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

 
Les dones a Roma van ocupar un lloc destacat, en comparació d’altres societats 
antigues. En la societat romana, es va produir 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 què les dones es 

van començar a emancipar i en què els seus assoliments 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, com també en l’al·legoria de la seducció i l’excés. 
 
Dones de Roma reuneix més de 200 peces romanes procedents d’entorns domèstics que 

representen dones, deesses i éssers mitològics. La mostra inclou destacades obres, com 
un conjunt de pintures murals provinents de Pompeia o les anomenades plaques 

campanes, relleus en 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, i Aurélie Pirou, 

col·laboradora del Departament d’Antiguitats Gregues, Etrusques i Romanes del 
Museu del Louvre 
Organització: Obra Social ”la Caixa” i Museu del Louvre 
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Mestres italians del segle XVIII  

dels Museus Estatals de Berlín 
 

Del 3 de juny al 13 de novembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Canaletto, El Gran Canal con Santa Maria della 

Salute de Venecia. © Gemäldegalerie Staatliche 
Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz Eigentum 
des Kaiser-Friedrich-Museums-Vereins. Foto: Jörg P. 

Anders 

 
 

En exclusiva per a CaixaForum Saragossa, una exposició que ha aconseguit 

reunir l’obra dels artistes italians del Segle de les Llums 

 

La Gemäldegalerie de Berlín és una de les pinacoteques més importants del món, amb 
una impressionant col·lecció de pintura que abraça del segle XIII al XVIII. La pintura italiana 

n’és un dels nuclis centrals, amb obres dels grans artistes de la seva tradició pictòrica i 
una exquisida selecció d’obres entre 1720 i finals del segle XVIII, punt de partida d’una 
nova sensibilitat, entre el classicisme i el Romanticisme. 

 
Un dels atractius de la mostra és veure reunida l’obra de diferents artistes italians, alguns 
dels quals són contemporanis de Francisco de Goya, com per exemple Giovanni Battista 

Tiepolo. També s’atura en les vistes de Venècia de Giovanni Antonio Canal (Il Canaletto), 
Antonio Diziani i Francesco Guardi, amb obres que capten la màgia de la llum i la il·lusió 
de la bellesa perfecta. L’exposició mostra també la importància del retrat, a través de l’obra 

de Jacopo Amigoni, al mateix temps que posa de manifest un esperit europeu comú, les 
múltiples influències culturals i la transmissió de les idees estètiques més enllà de les 
tradicions pictòriques locals.   

 

Comissariat: Ángel Aterido 

Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb 
la Gemäldegalerie dels Museus Estatals de Berlín  
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19è FotoPres ”la Caixa”.  
Nova imatge documental 
 

Del 29 de juny al 25 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnau Blanch, Everybody needs good neighbours, 
Vilobí d’Onyar, Girona, 2014 

 
 

Mitjançant deu projectes d’imatge documental, aquesta exposició col·lectiva 

indaga aspectes socials de diferents indrets del món des de perspectives que 

transcendeixen els límits del fotoperiodisme 

 

Amb més de tres dècades a l’esquena, el veterà certamen FotoPres ”la Caixa” es 
reinventa i arriba en forma de gran exposició a CaixaForum Saragossa. Deu exposicions 

en una, deu aproximacions molt personals a la fotografia documental que qüestionen i 
expandeixen l’estatus de la imatge com a reflex de la realitat.  
 

Les mostres aborden aspectes variats de la societat actual ―el territori, les perifèries, la 
identitat, la violència o les fronteres―, utilitzant formats que sobrepassen la imatge 
tradicional i inclouen el vídeo, la documentació, la instal·lació i la convivència del 

projecte a les xarxes socials.  
 
Aquests deu projectes s’han pogut dur a terme gràcies a una de les ajudes rebudes de 

l’Obra Social ”la Caixa”. Els autors seleccionats són Arnau Blanch, Rebecka Bíró i 
Victoria Montero, Jon Cazenave, el grup format per Borja Larrondo, Pablo López-Learte 
i Diego Sánchez, El Cíclope Mecánico, Gerardo Custance, Mattia Insolera, Sebastián 

Liste, David Mocha i el col·lectiu NOPHOTO. 
 
 

Organització: Obra Social ”la Caixa” 
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Invents.  
Idees que canvien vides 

 

Del 24 de setembre de 2015 al 17 de gener de 2016 

 

Som capaços d’arribar a Mart, però encara som 

incapaços de fer desaparèixer la fam al món. 

Mentrestant, hi ha persones creatives que no perden 

l’esperança, i que imaginen i dissenyen elements 

innovadors per millorar les condicions de vida de les 

poblacions més vulnerables del nostre planeta.  

 
La mostra reuneix alguns dels invents més revolucionaris aplicats a països d’Àfrica, Àsia 
i Amèrica Llatina. Invents que neixen de l’enginy i la perseverança d’«inventors» que no 

es rendeixen i que dediquen els seus esforços als problemes reals de les persones: 
accés a l’aigua potable, a l’energia, a l’alimentació, a la salut, al treball o a un medi 
ambient saludable.  

 
Aquesta exposició, del Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social 
”la Caixa”, vol mostrar solucions innovadores, econòmiques i adaptades a les condicions 

dels països en desenvolupament que contribueixen a millorar significativament la vida de 
les persones més vulnerables. En definitiva, la mostra vol reivindicar l’enorme potencial 
social que s’obté quan s’uneixen creativitat i solidaritat, promovent l’emprenedoria i la 

innovació.  
 
Amb aquest objectiu, l’exposició inclou una sèrie d’invents que han esdevingut 

fonamentals per millorar la qualitat de vida de les poblacions més vulnerables, 
audiovisuals i activitats complementàries com ara conferències, tallers i un cicle de 
cinema. L’Obra Social ”la Caixa” col·labora des del 1997 en programes de 

desenvolupament sostenible i de millora de les condicions de vida dels col·lectius més 
vulnerables en països en desenvolupament. 
 

 

Organització: Àrea Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: José María Medina, director de Prosalus, expresident de la 
Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament  
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Jo veig el que tu no veus. 
Una gràfica de l’autisme 
 

Del 16 de febrer al 15 de maig de 2016 
 

 
 

 
 
 
 

Daniel Gallego-Rodríguez, Autoretrat. Artista  
amb autisme vinculat a la Confederació  
Autisme Espanya 
 

Aquesta mostra parla de l’excepcionalitat creativa d’algunes persones amb 

trastorn de l’espectre autista (TEA) i transmet la fascinació per algunes de les 

seves creacions, en les quals la imaginació desbordant, el sentit de la 

composició i la minuciositat es relacionen amb la idea d’ordre 

  
Fins no fa gaire, el trastorn de l’espectre autista (TEA) s’associava a l’aïllament, la 

mancança i la limitació. Però les persones amb TEA, en realitat, són individus 
extraordinaris en el sentit més pur del terme: viuen fora de l’ordre considerat comú. 
Aquesta manera singular de veure les coses es pot reflectir en una atracció per la 

plàstica, l’escriptura i el dibuix, per la traducció en imatges d’impressions, sensacions i 
emocions. 
 

Aquesta exposició reuneix un conjunt de més de cinquanta obres d’artistes amb TEA, 
tant de l’associació alemanya AKKU (Autisme, Art i Cultura) com d’artistes nacionals de 
la Federació Catalana d’Autisme i Asperger (FECCA) i d’altres entitats membres de la 

Confederació Autisme Espanya. En són els comissaris  Clara Laguillo i el dibuixant 
Miguel Gallardo, autor dels llibres il·lustrats María y yo i María ya tiene 20 años, en què 
parla sobre les particularitats de l’autisme de la seva filla. 

 
A través d’aquesta mostra, l’Obra Social ”la Caixa” té la voluntat de presentar la 
creació artística com una gran eina de comunicació, un llenguatge universal que 

permet estimular i desenvolupar les capacitats personals, més enllà del llenguatge 
parlat o escrit. 
 

Organització: Àrea de Cultura de l’Obra Social ”la Caixa” 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
 

  
Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa” 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
www.obrasocial.lacaixa.es 

 


