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Les col·leccions del British Museum, la pintura 
de Ramon Casas i les fotografies de Philippe 

Halsman i Cristina García Rodero protagonitzen 
la temporada a CaixaForum Madrid 

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

cultural a Madrid per a la temporada 2016-2017, marcada per una 
oferta de gran qualitat i varietat dissenyada per a tots els públics. 
 

• Durant l'any 2015, les 48 exposicions programades en els set 
centres CaixaForum van rebre més de 2,1 milions de visitants. 
CaixaForum Madrid va acollir prop de 1.500 activitats en la 
temporada anterior (setembre 2015-agost 2016), que van comptar 
amb el suport de més de 603.000 visitants. 
 

• CaixaForum Madrid es convertirà, aquesta temporada, en un petit 
British Museum, i acollirà dos projectes excepcionals fruit de 
l’aliança establerta el 2015 amb el centre britànic. Una mostra molt 
ambiciosa sobre l’edat mitjana repassarà els esdeveniments, 
personatges i aspectes clau que han configurat Europa. 
Posteriorment serà el torn de l’antiga Grècia, amb una exposició 
que analitzarà l’esperit competitiu en aquesta civilització, més enllà 
de l’àmbit esportiu que coneixem. 
 

• Una producció pròpia, en aquest cas en col·laboració amb La 
Cinémathèque Française, aprofundirà la influència que ha exercit el 
cinema en les arts visuals —i viceversa— durant els 120 anys 
d’existència, des de Monet i els germans Lumière fins a David 
Lynch, passant per Chaplin, Hitchcock, Duchamp, Léger o Dalí. 
 

• L’entitat portarà a Madrid una retrospectiva sobre Ramon Casas, 
que reunirà més de dues-centes peces del pintor, dibuixant, 
cartellista i una de les grans figures del Modernisme, així com 
d’alguns dels seus contemporanis, com ara Picasso, Toulouse-
Lautrec, Rusiñol o Sorolla, entre d’altres. 

 
 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

3 
 

• La fotografia tindrà un paper destacat, amb dos protagonistes 
absoluts. El primer serà Philippe Halsman, amb una exposició 
retrospectiva que incidirà en la seva relació amb Dalí i mostrarà els 
nombrosos retrats que va fer d’estrelles de Hollywood. També 
s’exhibirà el darrer treball de Cristina García Rodero, que ha viatjat 
a l’Índia convidada per l’entitat per documentar el paper de les 
dones a les comunitats rurals d’Anantapur. 

 
 
Madrid, 13 de setembre de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, i la directora de CaixaForum Madrid, Isabel 
Fuentes, han presentat aquest matí la programació del centre cultural per a la 
temporada vinent.  
 
Una programació que es regeix un any més per un principi clar: la unió entre 
cultura i ciutadania. El model únic a l’Estat que representa CaixaForum es 
concreta en la conceptualització d’exposicions específicament pensades per a 
la seva exhibició als centres culturals de l’entitat. L’experiència CaixaForum 
va molt més enllà de les exposicions, amb una oferta d’activitats àmplia i global 
que inclou música, conferències i debats, jornades socials, tallers educatius i 
familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans. 
 
CaixaForum disposa de set centres culturals situats a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona, Palma, Madrid i Saragossa, als quals se sumarà Sevilla, 
que obrirà les seves portes el febrer del 2017.  
 
L'Obra Social "la Caixa" va programar durant 2015 un total de 48 exposicions 
al voltant de 31 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la xarxa de 
centres va arribar l'any passat els 2.159.000. CaixaForum Madrid va acollir 
1.498 activitats, que van rebre el suport de 603.210 persones, entre els 
mesos de setembre de 2015 i agost de 2016. 
 
De cara a la nova temporada, l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat per als 
seus centres CaixaForum un programa global i innovador, fruit de l’experiència, 
el rigor i les aliances establertes durant dècades amb les principals institucions 
culturals de l’àmbit internacional. 
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Des de l’antiga Gràcia fins a les formes artístiques pròpies dels nostres dies 

 
La programació de la temporada 2016-2017 inclou un ampli ventall de 
propostes, amb exposicions de nova creació i coproduccions amb museus de 
primer nivell internacional que abracen des de l’atenció a grans cultures i 
civilitzacions del passat fins a algunes de les manifestacions artístiques més 
característiques del nostre temps, com ara el cinema i la fotografia.  
 
CaixaForum Madrid es convertirà, aquesta temporada, en un petit British 
Museum. Gràcies a la col·laboració estable iniciada entre l’Obra Social 
”la Caixa” i el British Museum per a l’organització conjunta d’exposicions en els 
pròxims quatre anys —amb la signatura d’un acord a Londres l’any passat—, 
se succeiran a la sala més gran del centre madrileny dues mostres a partir de 
les col·leccions del museu britànic. 
 
D’aquesta manera, la temporada arrancarà el 19 d’octubre amb el primer 
projecte fruit d’aquesta col·laboració. Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al 

British Museum vol explicar l’època —més de mil anys— en què es van 
formar les bases del que avui coneixem com a Europa, a partir dels tresors 
custodiats al British Museum. En total es mostraran 260 objectes, bona part 
dels quals no han estat mai exposats. La mostra inclourà, a més, préstecs de 
museus i col·leccions espanyoles per completar el discurs sobre el sud 
d’Europa. 
 

Un any més, l’Obra Social ”la Caixa” dedicarà una 
atenció preferent en la seva programació expositiva 
a la fotografia. Philippe Halsman. Sorprèn-me!, 
que es podrà veure a CaixaForum Madrid a partir  
de l’1 de desembre, constitueix una àmplia 
retrospectiva d’aquest fotògraf, un dels més 
reconeguts i recognoscibles del segle passat. 
 
Halsman va fotografiar nombroses celebritats de 
Hollywood, i els seus retrats són avui molt coneguts, 
com també les 101 fotografies que van ser portada 

de la revista Life. A partir dels arxius familiars, aquesta mostra, organitzada 
juntament amb el Musée de l’Elysée de Lausana, repassa tota la seva 
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trajectòria mitjançant algunes de les seves fotografies més icòniques, d’altres 
de pràcticament desconegudes i molts documents. L’exposició presta una 
atenció especial a la relació de Halsman amb Salvador Dalí, que es va allargar 
durant més de trenta anys, i que va tenir una gran influència en el treball del 
fotògraf durant tota la seva carrera. 
 
El segon dels projectes amb la fotografia com a protagonista serà Cristina 

García Rodero. Terra de somnis. Per a aquesta mostra, organitzada 
conjuntament amb la Fundació Vicente Ferrer, es va convidar la reconeguda 
fotògrafa Cristina García Rodero a visitar la localitat d’Anantapur, a l’Índia. N’és 
el resultat una exposició formada per 80 fotografies que dóna veu a les dones 
de comunitats rurals d’aquesta regió i posa en relleu el poder de transformació 
que tenen allà on viuen. 
 

Una figura indispensable de l’art del nostre país arribarà a 
CaixaForum Madrid el març del 2017. Ramon Casas. La 

modernitat anhelada permetrà gaudir d’unes dues-centes 
peces d’aquesta figura clau del Modernisme, però també 
d’alguns dels seus contemporanis. Com a commemoració del 
150è aniversari del seu naixement, l’Obra Social ”la Caixa”, els 
Museus de Sitges y el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
exposaran algunes de les seves obres pictòriques més 
emblemàtiques i reconegudes, com també d’alguns dels 
artistes que el van inspirar, amb obres de Picasso, Toulouse-

Lautrec, Sargent, Rusiñol o Sorolla, entre d’altres. 
 
La mostra vol fer conèixer la vessant polifacètica de Ramon Casas, que, a 
banda de la seva obra pictòrica, va deixar un important llegat dins dels àmbits 
de la publicitat i l’obra sobre paper. Les fotografies d’època, els dibuixos i els  
cartells presents a l’exposició ens ajudaran a entendre el caràcter versàtil de la 
seva obra, però, sobretot, ens endinsaran en la seva singular manera 
d’entendre i reinterpretar el fenomen de la modernitat. 
 
Les avantguardes artístiques del segle XX i l'art contemporani també 
protagonitzaran una altra de les propostes destacades de la temporada. Art i 

cinema. 120 anys d’intercanvis explicarà el diàleg que el cinema ha 
mantingut des dels seus orígens amb les altres arts visuals. La mostra il·lustra 
aquest diàleg amb nombrosos exemples que van des de Monet i els germans 
Lumière fins a David Lynch, passant per Chaplin, Hitchcock, Duchamp, Léger o 
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Dalí. I ho fa a partir de la col·lecció de La Cinémathèque Française i de 
nombrosos préstecs de diverses Instituciones nacionals i internacionals, amb 
un total de 300 peces en exhibició. 
 

La temporada es tancarà amb la segona 
exposició organitzada conjuntament amb el 
British Museum, centrada aquesta vegada en 
una de les grans cultures del passat. La mostra 
presentarà la civilització de l’antiga Grècia a 
partir d’un aspecte clau de la seva organització 
social: la competició i la rivalitat. 
 
La mostra representarà un viatge a l’origen dels 
Jocs Olímpics, als teatres, a les antigues polis i a 
la guerra. Els visitants podran aprofundir en la 
competència inherent a aquesta cultura a partir 
dels tresors del British Museum, incloent-hi 
algunes peces icòniques, com les procedents del 
mausoleu d’Halicarnàs, que viatjaran per  
primera vegada fora de Londres. 

 
CaixaForum: molt més que un espai expositiu 

 
CaixaForum Madrid no és tan sols un espai expositiu, és molt més. Des 
d’aquest centre, l’Obra Social ”la Caixa” vol fomentar l’art i la cultura com a 
eines de transformació social i contribuir a la divulgació de les humanitats, i 
també promoure el debat sobre idees, tendències i investigacions de la societat 
actual. 
 
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. 
 
D’entre l’àmplia programació que s’hi presenta, cal destacar per als pròxims 
mesos tres propostes per la seva excepcionalitat: 
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- Nadal en RE! és un projecte creatiu per a les dates nadalenques que es 
durà a terme simultàniament a CaixaForum Barcelona, Saragossa i 
Madrid, amb la voluntat de donar més visibilitat —a través d’una 
instal·lació artística— als residus que generem. Coincidint amb el Nadal, 
l’època de més consum, amb l’objectiu d’activar la nostra capacitat 
crítica, es reflexionarà sobre el que consumim i rebutgem a través d’una 
aproximació creativa al concepte d’escombraries. Basurama és 
l’encarregat de dur a terme les instal·lacions, un col·lectiu dedicat a la 
investigació, creació i producció cultural i mediambiental, centrat en 
l’estudi i l’actuació en els processos productius, la generació de deixalles 
que aquests impliquen i les possibilitats creatives que susciten. A partir 
del 19 de setembre es recolliran els diferents materials per realitzar les 
instal·lacions a partir de les aportacions dels mateixos visitants (bosses 
de plàstic a Madrid, mobles vells a Saragossa i ampolles d’aigua a 
Barcelona) i el resultat es podrà veure a partir del 2 de desembre. 
 

- Animayo, Festival Internacional de Cinema d’Animació, Efectes 

Visuals i Videojocs: CaixaForum ha convidat aquesta tardor Animayo a 
programar dos dies del millor de la seva última edició. A CaixaForum es 
podran veure projeccions, assistir a tallers i xerrades, amb una selecció 
d’alguns dels millors professionals de l’animació del moment. 

 
- Jornades L’educació entra en escena. Teatre i aprenentatge: el 5 

d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial dels Docents, CaixaForum 
reunirà professionals del món del teatre i l’educació per tal de compartir 
experiències i reflexionar sobre els valors educatius del teatre. Les 
jornades volen donar suport al professorat que està impulsant projectes 
innovadores al seu centre a través de les arts escèniques. 

 
A més de les conferències i dels tallers familiars, la música també serà 
present a CaixaForum Madrid amb concerts per a adults i infants. Sons, 
instruments i estils procedents de totes les èpoques i de 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. 
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Finalment, les activitats familiars permetran al públic de totes les edats acostar-
se a l’art d’una manera lúdica i diferent.  
 
CaixaForum Madrid 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 39.972 escolars. El públic familiar, com també 
la gent gran i les activitats culturals d’impacte social, 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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Els pilars d’Europa. 
L’edat mitjana al British 

Museum  
 

Del 19 d’octubre de 2016 al 5 de febrer de 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatueta d’un cavaller, 1375-1425. © British Museum 

 

La mostra, la primera que sorgeix de l’acord amb el British Museum, explora l’època 

en què es van formar molts dels estats i les bases de l’Europa actual 

 
En el passat, els historiadors havien considerat l’edat mitjana com un pont 

desafortunat entre les antigues civilitzacions de Grècia i Roma i el Renaixement italià i 
la Reforma protestant dels segles XV i XVI. Però, en realitat, aquest període de més de 
mil anys d’història també va comportar immensos canvis polítics, econòmics i culturals, 

i va donar com a fruit grans talents artístics i progressos intel·lectuals. 
 
L’exposició —la primera que sorgeix de l’acord signat entre l’Obra Social ”la Caixa” i el 

British Museum l’any 2015— comprèn el període entre el 400 i el 1500 dC. L’objectiu 
de la mostra és obrir una finestra al món de l’edat mitjana a partir dels tresors i la 
cultura material tant de l’elit dominant com de les classes populars.  

 
Amb una escenografia innovadora, Els pilars d’Europa inclourà 260 objectes de 
primera fila procedents de la col·lecció del British Museum, molts dels quals no s’han 

exhibit mai. Es completarà amb préstecs excepcionals de les col·leccions del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu 
Frederic Marès. Aquests tresors ajudaran a explicar esdeveniments crucials, destacar 

figures famoses i donar a conèixer al visitant diversos aspectes del món medieval, com 
ara la vida a la cort, la guerra i la conquesta, i la vida quotidiana. 
 

Comissariat: Michael Lewis i Naomi Speakman 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el British Museum 
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Philippe Halsman. 

Sorprèn-me! 
 

Del 1 de desembre de 2016 al 26 de març  de 
2017 
 
 
 

Completa retrospectiva sobre el fotògraf nord-

americà, cèlebre pels seus retrats de famosos, 

les seves 101 portades de la revista Life i la 

seva col·laboració con Dalí 
Philippe Halsman, Marilyn Monroe, 1959. Musée de l’Elysée  
© 2016 Philippe Halsman Archive / Magnum Photos 

 
Philippe Halsman va experimentar durant tota la seva carrera amb la fotografia i es va 
forjar una carrera que es va estendre durant més de quatre dècades, primerament a 

París i després als Estats Units, al llarg de la qual va deixar desenes d’imatges icòniques 
en l’imaginari popular. Halsman és avui recordat, sobretot, pels seus retrats de 
celebritats, com també per les 101 portades que va fer per a la revista Life. El seu 

contacte amb les celebritats del moment —en especial amb Marilyn Monroe—, i també 
el seu interès per involucrar-se en l’escena de l’art contemporani a partir de la 
performance mitjançant la fotografia, el van dur a crear la seva coneguda sèrie 

jumpology: retrats de gent famosa saltant.  
 
L’exposició que ara presenta l’Obra Social ”la Caixa” juntament amb el Musée de 

l’Elysée de Lausana constitueix la retrospectiva més completa que s’ha fet mai del 
fotògraf nord-americà i recull, al costat d’alguns dels seus retrats més cèlebres, 
imatges desconegudes. Sorprèn-me! està formada per més de tres-centes obres. En 

destaca un nombrós grup de peces que no s’havien exposat mai anteriorment —fulls 
de contacte, proves d’impressió, fotomuntatges originals— i que surten ara a la llum 
gràcies a la col·laboració en aquest projecte de la mateixa família de l’artista. La 

mostra també detalla la fructífera i duradora relació amb Salvador Dalí. 
 

Comissariat: Sam Stourdzé, director de les Rencontres de la Photographie d’Arles, i 
Anne Lacoste, comissària del Musée de l’Elysée de Lausana 
Organització: Exposició produïda pel Musée de l’Elysée de Lausana, en col·laboració 
amb el Philippe Halsman Archive de Nova York, i organitzada per l’Obra Social 
”la Caixa” 
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Cristina García Rodero. 
Terra de somnis 
 

Del 15 de febrer al 28 de maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

La fotògrafa Cristina García Rodero ha viatjat a 

l’Índia per dur a terme aquest projecte sobre la 

realitat de la dona en el món rural 
© Cristina García Rodero 

 

L’exposició recull el reportatge fotogràfic realitzat per la fotògrafa Cristina García 
Rodero a Anantapur (Índia) l’any 2015 per encàrrec de l’Obra Social ”la Caixa”. 
Obstinada i desmesurada, García Rodero s’ha submergit en aquest món, fonent-se en 

l’alegria i el sofriment dels qui cobreixen amb color i elegància els clarobscurs de la 
seva pròpia existència. A través de l’exposició de 80 fotografies de gran format, es vol 
donar veu a les dones d’Anantapur i posar en relleu el seu poder de transformació de 

les comunitats on viuen.  
 
Nascuda a Puertollano, Ciudad Real, el 1949, Cristina García Rodero ha estat la 

primera espanyola que ha entrat a treballar a la prestigiosa agència fotoperiodística 
Magnum. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals el World Press Photo 1993, el 
Premio Nacional de Fotografía 1996 i el FotoPres ”la Caixa” 1997. Entre els seus 

treballs més destacats hi ha España oculta, que també forma part de la Col·lecció 
”la Caixa”. 
 

L’Obra Social ”la Caixa” té el compromís de millorar les condicions de vida i impulsar el 
creixement econòmic i laboral de les comunitats més desafavorides de països de 
l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia. La mostra es duu a terme amb la col·laboració de la 

Fundació Vicente Ferrer, amb la qual col·labora des de l’any 2001 en projectes de 
desenvolupament socioeconòmic a l’Índia. 
 

Organització: Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer 
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Ramon Casas.  
La modernitat anhelada 
 

Del 8 de març a  l’1 de juny de 2017 
 

 

 

 
 
 

 
Ramon Casas Carbó / Santiago Rusiñol Prats, Retratant-se, 1890.  
Museu del Cau Ferrat, Sitges 

 

CaixaForum Madrid se suma a l’Any Casas amb aquesta exposició que ofereix 

una retrospectiva de l’artista català i dels seus contemporanis  

   
L’Obra Social ”la Caixa”, els Museus de Sitges i el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña presenten Ramon Casas. La modernitat anhelada, una mostra que celebra el 
150è aniversari del naixement d’una de les figures més rellevants i representatives de 
l’art català. L’exposició inclou més de dues-centes obres, entre les quals hi ha les més 

emblemàtiques de l’artista i una selecció de la d’altres pintors contemporanis que 
permetrà contextualitzar la seva obra en l’època, des d’artistes que el van inspirar, com 
ara Picasso, Toulouse-Lautrec, Sargent, Rusiñol o Sorolla, fins a d’altres que van 

beure de la seva obra, com ara Torres-Garcia o Romero de Torres. 
 
La mostra abordarà, també, les facetes menys conegudes de Ramon Casas, com la 

seva producció publicitària o la seva obra sobre paper. Les fotografies d’època, els 
dibuixos i els cartells presents en l’exposició ajudaran a entendre el caràcter versàtil 
del seu treball, però, sobretot, ens endinsaran en la seva singular manera de entendre 

i reinterpretar el fenomen de la modernitat. 
 

Comissariat: Ignasi Domènech, cap de Col·leccions dels Museus de Sitges, i 

Francesc Quílez, coordinador de Col·leccions i conservador en cap del Gabinet de 
Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Organització: Exposició organitzada en col·laboració amb els Museus de Sitges i el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Art i cinema. 
120 anys d’intercanvis 
 

Del 26 d’abril al 20 d’agost de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Duchamp. Rotorelief. 1935. Collection La Cinémathèque française 
© State of Marcel Duchamp/VEGAP 2016 

 

Què deu el cinema a la resta de les arts? I a l’inrevés? A partir de més de 300 peces, 

aquesta exposició aprofundirà en la relació entre cinema i les arts visuals 

 

Des de fa més d’un segle, el cinema ha estat una clara font d’inspiració per a la resta 
de les arts visuals; de la mateixa manera, el cel·luloide ha absorbit i centrifugat les 
avantguardes artístiques amb resultats innovadors i sorprenents. Art i cinema recupera 

alguns exemples cèlebres —i en descobreix d’altres de menys coneguts— del que el 
cinema deu a la resta de les arts i a l’inrevés, a partir de la col·lecció d’art del segle XX 
de La Cinémathèque Française. L’exposició il·lustra el diàleg entre els artistes de les 

avantguardes artístiques i els cineastes a partir d’una disposició cronològica. 
 
Des de Monet i els germans Lumière fins a David Lynch, passant per Chaplin, Hitchcock, 

Godard, Léger, Duchamp o Dalí, i fins a Cindy Sherman, aquesta exposició inèdita reuneix 
al voltant d’uns 150 artistes i cineastes, amb 300 peces, des de pintura, escultura, gravats, 
instal·lacions i fotografies fins a llibres d’artista, vestits, cartells, maquetes i la projecció de 

fragments de 63 pel·lícules. Inclourà nombrosos préstecs de col·leccions espanyoles i 
franceses, com el Centre Pompidou, Musée d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa) a Le Havre, Musée des Beaux-Arts de 

Caen, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), MACBA, Filmoteca Española o la Fundació Gala-Salvador Dalí, entre d’altres. 
 

Comissariat: Dominique Païni, amb Marie Chênel com a comissària assistent 
Organització: Exposició realitzada, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa” 
en col·laboració amb La Cinémathèque Française 
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Els antics grecs: 
Atletes, guerrers i herois 
 

Del 12 de juliol al 22 d’octubre de 2017 
Fris en una llosa que mostra els grecs lluitant contra les dones 
amazones, ©. 350 aC. Marbre del mausoleu d’Halicarnàs, actual 
Bodrum (Turquia). 
 
 
 
 

La temporada finalitza amb l’estrena d’una segona mostra procedent del British 

Museum sobre Grècia, amb peces que viatgen per primera vegada fora de Londres  

 
L’esperit competitiu és inherent a la naturalesa humana. En tota la societat grega 
antiga va ser freqüent, i no sols com un conflicte o agressió, sinó també com una 
emoció positiva i unificadora. La mostra Els antics grecs: atletes, guerrers i herois 

aprofundeix aquest aspecte clau de l’antiga civilització grega des d’una perspectiva 
àmplia, que va més enllà de la competència en el terreny esportiu —amb 
esdeveniments com els Jocs Olímpics—, i abraça altres àmbits com la política, el 
teatre, la guerra o la mitologia. 
 
La rivalitat i la competència en l’àmbit del desenvolupament físic, intel·lectual i artístic 
van impregnar tota la civilització grega antiga. La destresa atlètica es potenciava des 
d’una edat primerenca i era una part integral de l’educació i del ritus de passatge dels 
infants als homes. La rivalitat sorgia a totes les classes socials, des dels més rics fins 
als més pobres, i es deixava veure en els conflictes de la mateixa estructura política de 
les ciutats estat independents. De fet, la democràcia es va desenvolupar perquè els 
grecs van incorporar les tècniques de la competició en la presa de decisions. 
 
L’exposició està formada per una gran selecció d’objectes grecs de les col·leccions del 
British Museum, incloent-hi refinats i rars exemples d’armadures, escultures, joies, 
monedes i ceràmica. D’entre les obres, destaquen algunes peces icòniques 
procedents del mausoleu d’Halicarnàs que fins ara no s’havien pogut veure mai fora de 
Londres.  

 

Comissariat: Peter Higgs 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el British Museum 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  

 
 

Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa” 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 


