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Les exposicions sobre Fortuny a 
l’Alhambra, l’Europa medieval, la cultura 

mochica i la dinastia Ming protagonitzen la 
temporada a CaixaForum Saragossa 

 

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

cultural a Saragossa 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 als set centres 

CaixaForum van rebre més de 2,1 milions de visitants. CaixaForum 

Saragossa va acollir més de 1.200 activitats l’any passat, que van 

rebre el suport de més de 273.000 visitants. 

 

• Per al curs vinent, destaquen en la programació tres projectes 

dedicats a cultures del passat. Fruit de l’aliança establerta el 2015 

amb el British Museum, podrem veure Els pilars d’Europa. A partir 

de la col·lecció britànica, aquesta ambiciosa mostra sobre l’edat 

mitjana repassarà els esdeveniments, personatges i aspectes clau 

que han configurat Europa. 

 

• Una segona mostra de caràcter arqueològic serà L’art mochica de 

l’antic Perú. Or, mites i rituals, que descobrirà, gràcies a una àmplia 

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

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

• A Ming: l’imperi daurat es donarà a conèixer la dinastia que va 

governar la Xina durant gairebé tres segles, a partir de mes d’un 

centenar de peces procedents del Museu de Nanquín. 

 

• CaixaForum Saragossa descobrirà la fascinant etapa granadina del 

pintor Marià Fortuny. El pintor català es va estar dos anys en 

aquesta ciutat, meravellat pels seus carrers i l’Alhambra, en un dels 

seus períodes més fructífers i creatius.  
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• La temporada també es detindrà en projectes de tipus científic i 

social. Tecnorevolució permetrà descobrir alguns dels avenços més 

revolucionaris del món tecnològic. Finalment, l’exposició fotogràfica 

The most important thing reflexiona, a partir de les fotografies de 

Brian Sokol, sobre la situació dels refugiats. 
 
 

Saragossa, 15 de setembre de 2016. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de CaixaBank 
d’Aragó i La Rioja, Raúl Marqueta; el director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, i el director de CaixaForum 
Saragossa, Ricardo Alfós, han presentat aquest matí la programació del centre 
cultural per a la temporada vinent.  
 
La programació 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 el 2015 un total de 48 
exposicions a l’entorn de 31 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la 
xarxa de centres va arribar l’any passat a la xifra de 2.159.000. CaixaForum 

Saragossa va acollir més de 1.200 activitats, que van rebre el suport de 

273.930 persones. 
 
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 les civilitzacions antigues fins als darrers avenços tecnològics 

 
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 als projectes més tecnològics, passant per alguns 
dels mestres de la pintura. 
 
La temporada començarà el 21 de setembre amb The most important thing. 

Retrats d’una fugida. Organitzada conjuntament amb l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), vol sensibilitzar els visitants sobre 
la situació dels refugiats en recents emergències humanitàries, a partir de les 
fotografies de Brian Sokol. Consisteix en una sèrie de retrats de gran format en 
què diferents persones refugiades mostren l’objecte més important que es van 
endur de casa seva. 
 
CaixaForum Saragossa dedicarà aquest curs una atenció especial a les grans 
cultures del passat. Mitjançant aquestes exposicions, l’Obra Social ”la Caixa” 
vol mostrar al públic les diferents formes en què homes i dones de diferents 
llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans qüestions universals, i ampliar les 
seves perspectives sobre el món a partir de les investigacions històriques i 
arqueològiques més recents.  
 

El primer projecte arqueològic serà 
L’art mochica de l’antic Perú. Or, 

mites i rituals, que 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 art molt 
sofisticat 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 Saragossa es podran admirar un 
centenar d’obres mestres de l’art precolombí procedents de la col·lecció del 
Museo Larco de Lima. 
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A continuació serà el torn de la proposta científica de la temporada. 
Tecnorevolució és una exposició interactiva que vol donar a conèixer les 
tecnologies convergents o NBIC: la nanotecnologia, la biotecnologia, les 
tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i les ciències cognitives. 
Les seves interconnexions estan canviant el món que ens envolta, provocant 
una autèntica revolució en camps tan diferents com la construcció, el transport, 
l’agricultura, la medicina, l’educació o l’art.  
 
Al març arribarà la segona mostra 
relativa a una cultura del passat. A 
partir de 126 peces excepcionals, 
Ming: l’imperi daurat explica el 
progrés econòmic, social i cultural que 
va experimentar el país sota el regnat 
dels emperadors Ming, que van 
governar la Xina durant 276 anys, 
període en què la població es va 
triplicar. L’exposició recull ceràmiques, peces tèxtils, orfebreria, pintures i obres 
sobre paper procedents de les col·lecciones del Museu de Nanquín, moltes de 
les quals surten de la Xina per primera vegada per a aquesta itinerància 
internacional. Es tracta del primer gran museu nacional de la Xina, amb més de 
400.000 peces que daten des del Paleolític fins a l’època contemporània. Entre 
aquestes, conserva una de les millors col·leccions d’obres d’una de les 
dinasties més importants i que més han influït en l’admiració que la resta del 
món sent per la Xina. 
 
Un altre dels noms propis de la temporada serà Marià Fortuny, gràcies a una 
exposició que aprofundirà en una de les etapes més fascinants de la seva obra: 
els anys de producció a Granada. La mostra està organitzada juntament amb la 
Conselleria de Cultura de la Junta d’Andalusia, a través del Patronat de 
l’Alhambra i Generalife, en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i l’Obra Social ”la Caixa”, i arribarà a CaixaForum Saragossa un cop 
s’hagi exhibit a l’Alhambra de Granada.  
 
Fortuny va trobar a Granada un clima més favorable als seus anhels de 
reconduir una carrera artística excessivament orientada a satisfer les 
apetències d’un marxant i una clientela internacional amb un gust estètic 
marcadament comercial. L’Alhambra es va convertir en un magnífic aliat per 
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assolir el desig de llibertat creativa que perseguia i en l’escenari perfecte per 
impulsar el seu interès per la temàtica orientalista.  
 
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 quatre anys 
vinents —amb la signatura d’un acord a Londres l’any passat—, CaixaForum 
Saragossa tancarà la temporada amb la mostra Els pilars d’Europa. L’edat 

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

CaixaForum: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Saragossa no és tan sols un espai expositiu, sinó 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, com 
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 Nadal en RE!, un 
projecte creatiu per als dies nadalencs que es durà a terme simultàniament a 
CaixaForum Barcelona, Saragossa i Madrid, amb la voluntat de donar més 
visibilitat —mitjançant 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. L’encarregat de 
crear les instal·lacions és Basurama, un col·lectiu dedicat a la recerca, 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 
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possibilitats creatives que susciten. A partir del 19 de setembre es recolliran els 
diferents materials per construir 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. 
 
A més de les conferències, les jornades i els tallers familiars, la música 
també serà present a CaixaForum Saragossa 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, dissenyat per gaudir de la 
música amb els cinc sentits. 
 
Les arts escèniques captivaran la imaginació dels infants, a través 
d’espectacles molt originals. El cinema també tindrà un espai a CaixaForum, 
incloent-hi des de cicles a l’entorn de les exposicions fins a cinema infantil 
d’animació. 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 31.660 escolars. El públic familiar, com 
també la gent gran i les activitats culturals d’impacte social, seran presents en 
un centre que l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició de públics de totes les 
edats i tots els nivells de formació. 
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L’art mochica de l’antic 

Perú  
Or, mites i rituals 
 

Del 27 d’octubre de 2016 al 12 de febrer de 

2017 
 
 
 
 

 
Corona d’or que representa un rostre humà flanquejat per felins 
rampants. Mochica, 100-800 dC. © Archivo Museo Larco 

 

 

CaixaForum Saragossa 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 Saragossa 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 Museo Larco de Lima (Perú) que inclou ceràmiques, joies 
i objectes cerimonials de metalls preciosos i tèxtils, com també objectes d’ús ritual de 
fusta, pedra, conquilla i os. 

 
Entre els anys 200 i 850 dC, es van desenvolupar a les valls i als deserts de la costa 
nord del Perú una sèrie de cacicats i regnes d’una gran complexitat cultural. Las 

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 hi va haver un enorme 
creixement de la població i de les seves capacitats productives.  
 

 

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

Larco de Lima (Perú) 
Comissariat: Ulla Holmquist, comissària del Museo Larco 
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Ming:  
l’imperi daurat  
 

Del 16 de març a l’11 de juny de 2017 
 
 
 
 

Un total de 126 peces excepcionals donen 

a conèixer el paper d’aquesta 

emblemàtica dinastia, que va governar la 

Xina durant gairebé tres segles.  
 
Wuyi [Nanquín] al capvespre. Brodat de la família Gu. Segles XVI-XVII.  
© Nanjing Museum 

 

La dinastia Ming va dominar la Xina durant prop de tres segles. Entre 1368 i 1644, 
setze emperadors Ming van governar sobre una població que va passar de 65 milions 
a gairebé 175, i que va viure el desenvolupament d’un complex sistema imperial, 

l’ampliació de les estructures socials i l’impuls de l’economia i la cultura del consum. 
Aquest mandat tan prolongat i estable va proporcionar una base sòlida per a la 
creativitat i el progrés social, la qual cosa va conduir a les excepcionals 

transformacions artístiques, socials i econòmiques que s’analitzen en aquesta gran 
exposició. 
 

Amb Ming: l’imperi daurat, l’Obra Social ”la Caixa” vol donar a conèixer l’art i la cultura 
d’aquesta dinastia més enllà de l’emblemàtica porcellana blanca i blava. Els visitants hi 
descobriran els grans avenços artístics, socials i econòmics que permeten definir el 

període de govern de la dinastia Ming com l’imperi daurat de la història xinesa. La 
mostra inclourà 126 objectes de les impressionants col·leccions del Museu de Nanquín, 
com ara singulars ceràmiques Ming, pintures d’algunes dels artistes més prestigiosos de 

l’època, joies exquisides, peces tèxtils i obres d’esmalt, dauradura i porcellana que no 
s’havien vist mai a Espanya fins que van arribar a CaixaForum Barcelona la temporada 
passada. En paraules del director adjunt del Museu de Nanquín i comissari de 

l’exposició, Lumin Huang, «són tresors nacionals realment excepcionals, i molts no han 
sortit de la Xina abans d’aquesta itinerància internacional». 
 

Comissariat: Lumin Huang, director adjunt del Museu de Nanquín  
Organització: Exposició produïda per l’Obra Social ”la Caixa” i organitzada per Nomad 
Exhibition, en associació amb el Museu de Nanquín 

 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

11 
 

Temps de somieig:  
Andalusia en l’imaginari de 

Fortuny 
 

Del 27 d’abril al 27 d’agost de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marià Fortuny, La matança dels Abenserraigs. Ca. 1870  
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2016) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 

 

La mostra redescobreix els anys que el pintor català Marià Fortuny va passar a 

Granada, una etapa de gran fecunditat i llibertat creativa 

 
L’estada del pintor Marià Fortuny a Granada, entre l’estiu del 1870 i la tardor del 1872, 
va constituir una de les grans fites de la història artística de la ciutat, ja que va 
contribuir a revitalitzar l’ambient artístic granadí i va ajudar a refermar l’interès dels 
medis artístics internacionals per la importància del seu incomparable llegat cultural. El 
taller i la casa de Fortuny a Granada van esdevenir una referència obligada per als 
artistes locals i un lloc de trobada per a tots ells. 
 
L’Alhambra es va convertir en un magnífic aliat per assolir el desig de llibertat creativa que 
perseguia i en l’escenari perfecte per impulsar el seu interès per la temàtica orientalista. 
Granada i els seus racons es van transformar en un dels protagonistes temàtics d’una 
etapa, caracteritzada per una enorme fecunditat creativa, en què Fortuny va fer 
composicions de tipus històric, però també escenes més costumistes, conduint els temes 
orientals cap a referències espanyoles. 
 
Durant aquest període va fer un important nombre de pintures i una ingent quantitat 
d’apunts i dibuixos. Una selecció d’aquests fons procedents del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, imprescindibles per poder reconstruir l’itinerari granadí de l’autor, 
conjuntament amb una selecció d’obres pertanyents a aquesta mateixa etapa i 
conservats en diversos museus i col·leccions, integren aquesta mostra, que reunirà més 
de cent obres de Fortuny i d’alguns coetanis amb els quals va conviure a Granada.  

 

Comissariat: Francesc M. Quílez Corella, conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i 
Gravats del MNAC  
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, el Patronat de 
l’Alhambra i Generalife i el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Els pilars d’Europa. 
L’edat mitjana al British 

Museum  
 

Del 13 de juliol al 22 d’octubre 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 completa 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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Tecnorevolució  
L’era de les tecnologies 

convergents 
 

Del 14 de desembre de 2016 al 26 de 
març de 2017  
 

 
L’exposició permet descobrir alguns dels avenços més revolucionaris del 

món tecnològic que ens envolta 

  

En la història de la humanitat són innumerables les aportacions amb què la ciència i la 
tecnologia han contribuït al progrés i al desenvolupament social. En l’última dècada, 

aquests avenços s’han multiplicat exponencialment, cosa que, segons la Comissió 
Europea, es deu principalment a «la iniciativa més important de recerca del segle XXI»: 
la convergència tecnològica. 

 
Les sinergies entre les tecnologies convergents han augmentat de manera notable. Això 
s’ha manifestat produint una autèntica revolució en els avenços tecnològics presents en 

la nostra vida quotidiana. 
 

Tecnorevolució és una exposició interactiva que vol donar a conèixer les tecnologies 

convergents o NBIC: la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i 
les comunicacions (TIC), i les ciències cognitives. Les seves interconnexions estan 
canviant el món que ens envolta, provocant una autèntica revolució en camps tan 

diversos com la construcció, el transport, l’agricultura, la medicina, l’educació o l’art.  
 
Moure una pilota amb la ment, observar el funcionament d’una locomotora, simular la 

realitat a escala nanomètrica o fer música amb la Reactable. Aquestes són només 
algunes aplicacions de les tecnologies convergents que podran veure els visitants. 
 

Organització i producció: Àrea de Recerca i Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa” 
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The most important 

thing. 

Retrats d’una fugida  
 

Del 21 de setembre de 2016 al 15 de 
gener de 2017 
 
 
 

ACNUR / Brian Sokol 
 

 
L’exposició vol sensibilitzar sobre les principals emergències humanitàries que 

hi ha actualment, a través del testimoni de persones que s’han vist forçades a 

fugir de casa seva enduent-se només el més imprescindible 

 

En els últims 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 o les violacions dels drets humans en aquests 

països, més de 15 milions de persones s’han vist forçades a fugir de casa seva; 
d’aquestes, un terç s’han traslladat a altres estats i s’han convertit així en refugiades. 
 

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 Brian Sokol, el seu objectiu 

principal és reflexionar sobre què és el més important per a tota aquesta gent que s’ha 
vist forçada a fugir de casa seva. Són testimonis que conviden els visitants a 
reflexionar sobre què farien si es trobessin en la 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 se 
desenvolupa sobre el terreny i a través d’exposicions com aquesta, amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania.   

 

Organització: Exposició organitzada per 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” 
Elena Martin Egea: 619 71 33 64 / elena.m.martin@caixabank.com     

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
 
 

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

www.obrasocial.lacaixa.es 
 


