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Dossier de premsa 



 
 
 

 

 
 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” dona a conèixer la seva programació 
expositiva dissenyada especialment per al públic sevillà 

 

El món màgic de Disney, els jardins de 
Sorolla i l’imaginari de Fortuny ompliran les 

sales de CaixaForum Sevilla aquest 2017 
 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” avança la proposta d’exposicions i 
activitats de CaixaForum Sevilla per a l’any 2017. Després d’haver 
obert les portes el 3 de març amb dues mostres inaugurals, el 
centre, pel qual ja han passat més de 50.000 visitants, es prepara 
per acollir tres grans exposicions. 
  

• En la seva programació, l’entitat prestarà una atenció especial a 
dos dels artistes precursors de la modernitat: Joaquim Sorolla i 
Marià Fortuny. Així, els jardins de Sorolla i l’imaginari de Fortuny 
cobraran vida a les sales de CaixaForum Sevilla a través dels olis i 
els dibuixos que tots dos pintors van crear durant les seves 
fructíferes etapes a Andalusia. 
 

• Al novembre, CaixaForum Sevilla estrenarà en primícia a Espanya, 
Disney. L’art d’explicar històries. Els visitants hi podran descobrir 
la tradició èpica de narrar històries d’aquests mítics estudis 
americans a través de personatges icònics com Mickey Mouse, 
Blancaneu o la reina Elsa de Frozen. 
 

• CaixaForum Sevilla serà molt més que un espai expositiu, de 
manera que tindrà també una intensa programació per promoure el 
debat social del nostre temps i aprofundir en l’origen de les nostres 
arrels culturals, amb conferències, tallers, cicles de concerts i 
activitats per a públic escolar, familiar i de persones grans. 



 
 
 

 

 
 

 
Sevilla, 17 de maig de 2017. La directora general adjunta de l’Obra Social 
”la Caixa”, Elisa Durán i el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, han 
presentat aquest matí la programació del centre cultural de l’entitat per al seu 
primer any d’activitat.  
 
La programació es regirà per un principi clar: el caràcter cívic de CaixaForum 
Sevilla com a espai d’unió entre cultura i ciutadania, que es veurà reflectit 
en una oferta de activitats àmplia i global en què tenen cabuda tots els públics. 
 
CaixaForum Sevilla s’erigeix en una plataforma coherent amb les inquietuds 
socials actuals, per potenciar el valor de la cultura com a element d’integració 
social. A través de les exposicions programades, així com de 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” promourà el coneixement i el creixement personal de ciutadans 
i ciutadanes de totes les edats. 
 
Per al seu any inaugural, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CaixaForum Sevilla 
un programa global i innovador, al servei de la comunicació, la socialització i, 
en definitiva, el benestar de tota la ciutadania: un model únic de centre cultural 
que l’entitat ha traslladat en els últims anys als altres centres que té repartits 
amb el segell CaixaForum. 
 
Així, la nova seu de l’Obra Social ”la Caixa” a Sevilla reforça el ferm 
compromís de l’entitat financera amb Andalusia i els seus ciutadans. El 
foment de l’ocupació entre persones amb dificultats, la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, l’atenció a persones amb malalties avançades i l’envelliment 
actiu i saludable de les persones grans són algunes de les línies d’actuació 
prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” a Andalusia 
 
També es referma el foment del coneixement amb la posada en marxa de 
CaixaForum Sevilla, que ha convertit la capital de la comunitat andalusa en la 
vuitena ciutat espanyola (la quarta fora de Catalunya, juntament amb Madrid, 
Saragossa i Palma) que acull un CaixaForum. Recentment l’entitat ha 
manifestat la voluntat d’expandir el seu compromís amb la cultura amb un novè 
CaixaForum a la ciutat de València. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Una temporada reflex de la voluntat d’arribar a tots els públics 

 
L’Obra Social ”la Caixa” prepara per a la seva temporada inaugural de 
CaixaForum Sevilla un programa ple de grans exposicions, reflex de la voluntat 
de l’entitat de presentar una oferta cultural per a tots els públics. 
 
En el camp de les exposicions, CaixaForum programa mostres que van des 
dels mestres de la pintura fins a les últimes tendències de l’art contemporani, 
mitjançant la col·lecció pròpia de l’entitat. La fotografia i el cinema també tenen 
cabuda a les exposicions que organitza l’Obra Social ”la Caixa”, amb una 
atenció especial a les exposicions artístiques del nostre país. 
 
CaixaForum Sevilla va obrir les seves portes el 3 de març i ho va fer 
consagrant tot el seu espai expositiu a les seves col·leccions d’art. Des de 
llavors, ja són més de 50.000 les persones que han visitat les dues exposicions 
inaugurals dissenyades específicament per al centre, Mira’m! Retrats i altres 
ficcions a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i Anglada-
Camarasa. 1871-1959. 
 
En la programació que ha anunciat avui, l’Obra Social ”la Caixa” posarà l’accent 
en dos dels precursors de la modernitat a Espanya: Joaquim Sorolla i Marià 
Fortuny. I ho farà a partir de dos projectes sobre les etapes transcendentals 
que van viure a Andalusia. 

 
La primera exposició parlarà al públic de 
Sevilla a través dels ulls d’un artista 
fonamental com Joaquim Sorolla. Sorolla. Un 
jardí per pintar permetrà descobrir l’àmplia 
producció que l’artista va fer sobre el tema 
dels jardins, inspirant-se en Andalusia, i els 
visitants hi podran identificar fàcilment llocs de 
Sevilla.  
 

Andalusia i els seus racons també es van transformar en un dels protagonistes 
temàtics de l’obra de Marià Fortuny en una etapa caracteritzada per una 
enorme fecunditat creativa. L’Alhambra, entre molts altres paisatges andalusos, 
es va convertir en un magnífic aliat per fer realitat el desig de llibertat creativa 
que perseguia i en l’escenari perfecte per impulsar el seu interès per la 
temàtica orientalista. Andalusia en l’imaginari de Fortuny permetrà als 
visitants descobrir l’Andalusia del segle XIX a través de més de cent obres de 
Fortuny i d’alguns coetanis amb els quals va conviure a Granada. 

«La alberca, Alcázar de Sevilla». Museo Sorolla, Madrid  
© Ministerio de Cultura 



 
 
 

 

 
 

 
Per tancar l’any, i coincidint amb el 
Nadal, CaixaForum Sevilla es 
transformarà en el màgic món de 
Disney. Els visitants hi podran 
descobrir la tradició èpica de narrar 
històries a través de personatges 
icònics com Mickey Mouse i 
Blancaneu. L’exposició Disney. L’art 
d’explicar històries ens trasllada als 
orígens de moltes de les pel·lícules 
de la factoria americana: mites, llegendes, faules i contes de fades a través 
d’un ampli conjunt de dibuixos creats amb una gran varietat de tècniques que 
guien el recorregut visual de la trajectòria creativa de Disney des de la dècada 
del 1930 fins a produccions recents com ara Frozen passant per clàssics com 
La bella dorment, Merlí l’encantador, Robin Hood i Hèrcules, entre molts 
d’altres.  

 
Una intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

 
CaixaForum Sevilla no és únicament un espai expositiu, sinó molt més. 
Des d’aquest centre, 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, com el cicle de 
conferències sobre l’espionatge, les Trobades amb artistes, el cicle de cinema 
sobre art o les activitats a l’entorn de les exposicions, entre moltes d’altres, 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.  
 
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.  
  

Roger Allers. Ursula taking Ariel’s voice (1989), © Walt Disney Archives (2017) 
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Sorolla.  

Un jardí per pintar 
 

Del 5 de juliol al 15 d’octubre de 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquim Sorolla, Jardí de la casa de Sorolla. Ca. 1920  
© Museo Sorolla, Madrid (2017) 
 

CaixaForum Sevilla parlarà al públic de la seva pròpia ciutat a través dels ulls de 

Joaquim Sorolla, un dels noms essencials de la pintura espanyola. 

 
El 1911, Sorolla comença a complir un dels grans somnis de la seva vida: unir en un 

sol espai el seu estudi i casa seva, la seva pintura i la seva família, i tot això, emparat 
per un bonic jardí. L’actual Museu Sorolla de Madrid és la culminació d’aquest somni, i 
el seu jardí constitueix una de les obres mestres més importants de l’artista. 

 
La lliçó dels patis i els jardins andalusos esdevindrà crucial per a la configuració del 
«jardí d’artista» que Sorolla construeix a casa seva de Madrid. No sols copia alguns 

racons concrets dels jardins sevillans i granadins que tan bé coneix, sinó que, a més, 
trasplanta al seu jardí fonts, rajoles, columnes, estàtues, arbres fruiters i plantes 
ornamentals apassionadament buscades i portades des d’Andalusia. 

 
L’exposició explica, a través de més de 170 obres procedents majoritàriament del 
Museu Sorolla, com el pintor va concebre el seu jardí d’artista a casa seva de Madrid 

com un espai per a la bellesa, el gaudi sensorial i la creació pictòrica. Les seves teles 
de patis i jardins als Reales Alcázares de Sevilla i a l’Alhambra de Granada li 
ensenyaven a mirar i a comprendre el jardí espanyol, a mesura que anava fent el seu 

propi jardí. Aquesta lliçó li permetia plasmar a casa seva les solucions que trobava que 
eren més satisfactòries per a la seva pròpia pintura, trasplantant al seu jardí les 
composicions, les perspectives, els motius, els elements, els colors, els sons i les olors 

que estimava a les seves teles. Així va anar creant un refugi a la mida dels seus 
pinzells, un paradís personal per recrear-lo en les seves últimes i essencials pintures. 
 

Comissariat: Consuelo Luca de Tena, directora del Museu Sorolla, cocomissariat amb 
María López i Ana Luengo.  
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu Sorolla de 

Madrid 



 
 
 

 

 
 

Andalusia  
en l’imaginari de Fortuny 
 

Del 19 de setembre de 2017 al 7 de gener 
de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marià Fortuny, La matança dels Abenserraigs. Ca. 1870  
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2017) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 

 

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

Andalusia, una etapa de gran fecunditat i llibertat creativa. 
 
L’estada del pintor Marià Fortuny a Andalusia, entre l’estiu del 1870 i la tardor del 
1872, va constituir una de les grans fites de la història artística de la regió, ja que va 
contribuir a revitalitzar l’ambient artístic i va ajudar a refermar l’interès dels mitjans 
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 fer realitat el desig de llibertat creativa 
que perseguia i en l’escenari perfecte per impulsar el seu interès per la temàtica 
orientalista. Andalusia 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 nombre important de pintures i una quantitat ingent 
d’apunts i dibuixos. Una selecció d’aquests fons procedents de prestigioses institucions 
nacionals i internacionals com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu del 
Louvre, Museu d’Orsay, Biblioteca Nacional, Museu del Prado, i un important nombre 
de col·leccionistes privats, constituiran la mostra, que reunirà més de cent obres de 
Fortuny i d’alguns coetanis amb els quals va conviure a Granada. 

 

Comissariat: Francesc M. Quílez, 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 
 



 
 
 

 

 
 

Disney.  

L’art d’explicar històries 
 

Del 16 de novembre de 2017 al 18 de febrer 
de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mickey Mouse as the «Brave Little Tailor» sewing a shirt. Brave Little Tailor (1938),  
© Walt Disney Archives (2017) 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” convida els visitants a fer un viatge apassionant pel 

món fantàstic de Disney a través de les seves creacions. 

 

Des de temps remots, l’art d’explicar històries exerceix un paper important en la 
història de la humanitat, sigui a través de l’escriptura jeroglífica o bé dels bards, 
trobadors, baladistes, poetes, compositors de cançons, novel·listes, cineastes o altres 

comunicadors. 
 
Seguint la tradició èpica de narrar històries, trobem que moltes pel·lícules animades de 
Disney es basen en mites, llegendes, faules i contes de fades coneguts. En la 
translació cinematogràfica d’aquests clàssics, Walt Disney i els seus successius 
equips creatius han sintetitzat les versions d’una narrativa de tots els temps, 
modernitzant-la per fer-la més accessible i adequada per al públic actual. 
 
L’exposició destaca els orígens literaris d’aquesta narrativa, i alhora explora les 
reinterpretacions fetes pels Walt Disney Animation Studios. Aquesta exposició 
presenta un ampli conjunt de més de 150 dibuixos i figures, creats amb una gran 
varietat de tècniques —aquarel·la, carbonet, pastel, llapis gras, grafit, tinta, tremp, 
acrílics, resines i pintura digital—, que guien el recorregut visual de la trajectòria 
creativa de Disney, així com clips d’algunes pel·lícules. Tot embolcallat d’una 
atmosfera en la qual el visitant es podrà sentir com el protagonista de la seva pròpia 
aventura. 

 
Comissariat: Kristen McCormick, responsable d’exposicions i conservació de la Walt 
Disney Animation Research Library 

Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i la Walt Disney 
Animation Research Library 
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NIT DELS MUSEUS 

Dissabte 20 de maig de 2017 
 
L’Obra Social “la Caixa” participa en la Nit dels Museus 2017 oferint a tots els sevillans 
moltes i diverses experiències per gaudir d’una nit de celebració de la cultura.  
 

• Entrada gratuïta a les exposicions de 19 a 22 h. 
 

• De 20 a 22 h: Visites a les exposicions en format Cara a cara.  
Les innovadores visites guiades denominades Cara a Cara ofereixen, en una 
hora, una visió global de l’exposició a través d’explicacions de 15 minuts sobre 
les obres més determinants de la mostra.  

• De 19 a 22 h: Projecció de curts BAFTA. 
Gràcies a la col·laboració amb el British Council, com a soci cultural de la 
British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), portem els BAFTA 
SHORT FILM 2016 NOMINEES, un programa dedicat a la difusió dels millors 
curtmetratges britànics. El programa inclou set curtmetratges, tres dels quals 
d’animació:  

 
• Edmond, de Nina Gantz i Emilie Jouffroy  
• Samuel–613, de Billy Lumby i Cheyenne Conway  
• Operator, de Caroline Bartleet i Rebecca Morgan  
• Prologue, de Richard Williams i Imogen Sutton 
• Mining Poems or Odes, de Callum Rice i Jack Cocker  
• Manoman, de Simon Cartwright i Kamilla Kristiane Hodol  
• Over, de Jörn Threlfall i Jeremy Bannister 
 

TROBADES AMB ARTISTES 
 
Amb la finalitat de donar a conèixer joves creadors, l’Obra 
Social ”la Caixa” impulsa la iniciativa Trobades amb artistes, 
una cita mensual destinada a potenciar la difusió de les 
últimes tendències artístiques a través dels joves artistes 
més destacats del panorama actual. 
 
El 21 d’abril passat, Belin, el reconegut grafiter i escultor de 
Linares, va inaugurar les Trobades amb artistes de Sevilla, i 
el 19 de maig vinent serà el torn de la il·lustradora 
colombiana Catalina Estrada, que compartirà les influències, 
passions i obsessions que defineixen la seva obra. 
 
 



 
 
 

 

 
 

Les Trobades amb artistes van néixer el 2013 a CaixaForum Barcelona amb l’objectiu 
d’oferir un contingut a un públic més jove de l’habitual.  
  
El 2014 la iniciativa es va traslladar a CaixaForum Madrid i, un any més tard, al centre 
de Saragossa. Aquesta temporada començaran les sessions a Sevilla i, al setembre, 
s’expandirà als quatre centres CaixaForum restants: Palma, Tarragona, Lleida i 
Girona.  
 
ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ SOROLLA. UN JARDÍ PER PINTAR 

 
L’Obra Social ”la Caixa” organitza regularment activitats a l’entorn de les seves 
exposicions, unes propostes més participatives que conviden a endinsar-se en l’obra 
dels artistes des d’altres disciplines, com ara la poesia o la música. 
 

• PARAULES AL JARDÍ. 
Aproximació poètica i participativa a l’exposició.  
A càrrec de Lali Álvarez, poeta, i Diana Pla, actriu 

 
• CONFERÈNCIA CONCERT 

A càrrec de Teresa M. Sala, historiadora de l’art; Júlia Farré Llongueras, 
cantant, i Antonia Valente, pianista 

 
Cicle de cinema: ART I CINEMA 

Aquest cicle de cinema, coordinat pel crític 
de cine Àlex Gorina, se centra en els 
espais en què l’art és valorat, conservat, 
estudiat i gaudit. Cinc pel·lícules que 
reflexionen sobre les condicions de l’art en 
convertir-se en matèria de consum i sobre 
els edificis que el guarden. 

Frederick Wiseman descobreix a National Gallery els secrets d’un dels grans museus 
del món. Exit through the gift shop planteja encara més dubtes sobre la figura del 
misteriós Banksy. Amb Mr. Turner, Mike Leigh reviu els últims vint-i-cinc anys de la 
vida del pintor anglès. Francofonía i El arca rusa exploren la història del Louvre i 
l’Hermitage, respectivament, a través de propostes cinematogràfiques trencadores del 
director rus Aleksandr Sokurov. 

• Dijous 9 de novembre: EL ARCA RUSA (RUSKI KOVTXEG) 
• Dijous 16 de novembre: NATIONAL GALLERY 
• Dijous 23 de novembre: MR. TURNER.  
• Dijous 30 de novembre: FRANCOFONÍA  
• Dijous 14 de desembre: EXIT THROUGH THE GIFT SHOP 

 



 
 
 

 
 

 

 

Cicle de conferències: 
DE MATA HARI A SNOWDEN: L’ESPIONATGE EN LES GUERRES DEL SEGLE XX 

 
El món de la intel·ligència és únic, no hi ha cap 
altre camp de l’esforç humà que operi 
permanentment a l’ombra. Se’l considera 
essencial, cada nació en el món disposa d’algun 
tipus de servei d’espionatge, malgrat que 
representa el costat fosc del sistema polític 
mundial, per les seves pràctiques de 
«voyeurisme» internacional entre estats. 
Aquestes pràctiques es van revelar a gran 
escala el 2013, quan Edward Snowden, va 

copiar i va transmetre a uns periodistes milers de documents secrets de l’Agència de 
Seguretat Nacional dels Estats Units (NSA) que revelaven els programes d’espionatge 
establerts pels Estats Units i els seus aliats contra la lluita antiterrorista.  
 
L’actualitat d’aquest tema tan polèmic convida a organitzar un cicle de conferències 
sobre l’espionatge, l’objectiu fonamental del qual serà analitzar-ne la importància en 
les guerres del segle XX (Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i Guerra 
Freda) per establir la seva responsabilitat en el desencadenament i el 
desenvolupament de la Gran Guerra, la transició del sistema d’espionatge tradicional a 
grans sistemes d’intel·ligència que van fer fer un gir al curs de la Segona Guerra 
Mundial. Fins i tot abans de la Segona Guerra Mundial i en el transcurs d’aquesta, 
l’espionatge va tenir un paper molt important en la construcció de la bomba atòmica. 
 

• Dimecres 4 d’octubre - SECRETS I MENTIDES EN LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL 
Alfredo López Serrano, professor associat al Departament d’Humanitats: 
Història, Geografia i Art de la Universitat Carlos III 
 

• Dimecres 11 d’octubre - ELS GRANS COPS DE LA INTEL·LIGÈNCIA A LA 
SEGONA GUERRA MUNDIAL. 
Luis Horrillo, historiador i professor d’ensenyança secundària. 
 

• Dimecres 18 d’octubre - ENGANYS, ESPIES I MISTERIS. LA 
INVESTIGACIÓ NUCLEAR DURANT LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 
Fernando Negredo, professor d’història moderna de la Universitat Carlos III 

 
• Dimecres 25 d’octubre - INTEL·LIGÈNCIES FREDES: AMENACES 

RECÍPROQUES EN LA POSTGUERRA. 
Javier Ordoñez, catedràtic de lògica i teoria de la ciència de la Universitat 
Autònoma de Madrid. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Andrés Gimeno – 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Rocío Fernández – 680 620 148 / maria.rocio.fernandez@caixabank.com 

 
@FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT 

 
Sala de Premsa Multimèdia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 
 


