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CaixaForum Girona inaugurarà la temporada amb una mostra –en primícia a 
l'Estat espanyol- sobre la relació entre el cinema i la infància 

 
La Cinémathèque Française, Cristina García 

Rodero i la pintura flamenca, noms propis de la 
pròxima temporada de CaixaForum Girona  

  
• L’Obra Social ”la Caixa” detalla la programació de CaixaForum 

Girona per a la temporada 2017-2018, marcada per una oferta global 
dissenyada per a tots els públics.  

 
• Durant la temporada 2016-2017, les 44 exposicions programades en 

els vuit centres CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de 
visitants. CaixaForum Girona va tenir més de 163.000 visitants 
durant l'any passat i va acollir més de 500 activitats. 

 
• La nova temporada arrancarà amb un projecte inèdit: Cinema i 

emocions. Un viatge a la infància. Gràcies a la col·laboració amb la 
Cinémathèque Française, aquesta mostra immersiva indaga el 
paper fonamental de la infància en la creació d’històries i 
personatges en el cinema, i la influència que aquestes pel·lícules 
han tingut en el desenvolupament del públic infantil. 

 
• La fotografia documental tindrà un paper destacat a través de 

l’últim treball de la prestigiosa fotògrafa Cristina García Rodero, 
que ha viatjat a l’Índia convidada per l’Obra Social ”la Caixa” per 
documentar el paper de les dones a les comunitats rurals 
d’Anantapur. 
 

• La pintura també serà protagonista aquesta temporada amb Pintura 

flamenca i holandesa dels museus de Ginebra, una mostra 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb el 
Museu d’Art i Història de Ginebra que vol donar a conèixer l’estil de 
la pintura flamenca i desvelar el naixement del gènere costumista 
en el context socioeconòmic dels segles XVI i XVII. 
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• CaixaForum Girona oferirà, un any més, un intens calendari 
d’activitats dedicades a tots els públics, que el confirmaran, més 
que mai, com un espai de trobada entre la cultura i la ciutadania.  

 
Girona, 5 de setembre de 2017. La nova temporada del centre cultural de 
l’Obra Social ”la Caixa” a Girona 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 concepció d’exposicions específicament 
pensades perquè es puguin exhibir a tots els 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. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” va programar durant la temporada 2016-2017 un total 
de 44 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 2.318.507. 
CaixaForum Girona va acollir 529 activitats i va rebre 163.648 visitants. 
 
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 d’àmbit internacional. La programació 2017-2018 inclou propostes de 
nova creació i coproduccions amb museus de primer nivell internacional, i 
integra, a més, diferents disciplines, com ara la pintura, la fotografia o el 
cinema. 

 
Un dels plats forts de la nova 
temporada d’exposicions a 
CaixaForum Girona serà la mostra 
inèdita Cinema i emocions. Un 

viatge a la infància. El cinema 
tornarà a CaixaForum Girona, en 
aquest cas en col·laboració amb la 
prestigiosa Cinémathèque Française. 
La mostra vol indagar el paper 
fonamental que ha tingut la infància en 

El laberinto del fauno (2006). Guillermo del Toro. Imatge cedida per Telecinco Cinema 
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Pieter Bruegel el Jove, Festa de l’Arbre de maig (c. 1620). © Musée d’art et d'histoire, Genève. Don 
de Roger et Françoise Varenne, Genève, 1942, Bettina Jacot-Descombes  

 

la creació d’històries i personatges en el cinema, i també aprofundeix en la 
poderosa influència que aquestes pel·lícules han tingut en el desenvolupament 
del públic infantil.  
 
Seguint la línia de consciència vers la societat i el món que ens envolta, 
CaixaForum Girona presentarà Cristina García Rodero. Terra de somnis, 
mostra organitzada conjuntament amb la Fundació Vicente Ferrer en la qual 
s’ha convidat 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 dona veu a les dones de comunitats rurals d’aquesta regió i 
posa en relleu el poder de transformació que tenen allà on viuen. 
 

La pintura també tindrà una 
destacada presència en aquesta 
temporada de CaixaForum 
Girona amb Pintura flamenca i 

holandesa dels museus de 

Ginebra, una mostra organitzada 
per l’Obra Social ”la Caixa” en 
col·laboració amb el Museu d’Art 
i Història de Ginebra que vol 
donar a conèixer l’estil de la 
pintura flamenca i desvelar el 
naixement del gènere costumista 

en el context socioeconòmic dels segles XVI i XVII. Entre les 48 obres que 
conformen l’exposició, els visitants podran descobrir pintures d’artistes clàssics 
com Brueghel, Van Haarlem o Teniers. 
  
 
CaixaForum Girona: molt més que un espai expositiu 

 
CaixaForum Girona no és només 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, contribuir a la divulgació de les humanitats, i 
també promoure el debat sobre idees, tendències i recerques 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 
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permetre entendre els importants canvis de la societat actual. Entre l’àmplia 
programació que presenta cal destacar per als pròxims mesos dues propostes 
per la seva excepcionalitat: 
 

- NanoArts, el primer festival d’art en família, arribarà a CaixaForum 
Girona a l’octubre. La paraula llatina ars significa ‘habilitat’. Abans que 
es produís la separació entre les arts i les ciències, posseir un art 
significava tenir una habilitat pràctica en matemàtiques, ciències, música 
o poesia. NanoArts pren aquesta visió polièdrica de l’art per alimentar la 
curiositat de petits i grans oferint-los una cita amb artistes, il·lustradors, 
poetes, arquitectes. Un dia per crear, experimentar, observar i jugar en 
família amb tallers, activitats i espectacles.  
 

- Amb la finalitat de donar a conèixer joves creadors, l’Obra Social 
”la Caixa” impulsa la iniciativa Trobades amb creadors, una cita 
mensual destinada a potenciar la difusió de les últimes tendències 
artístiques a través dels joves artistes més destacats del panorama 
actual. Monstruo Espagueti, l’àlter ego de la humorista gràfica 
Anastasia Bengoechea, serà l’encarregat de la primera trobada a 
CaixaForum Girona, seguit del polifacètic David Carabén, cantant del 
grup Mishima.  
 

A més de les conferències, les jornades i els tallers familiars, la música 
també serà present a CaixaForum Girona amb concerts per a adults i infants. 
Sons, instruments i estils procedents de totes les èpoques i d’arreu del món 
ressonaran en un espai privilegiat, dissenyat per gaudir de la música amb els 
cinc sentits. 
 
Les arts escèniques, a través d’espectacles molt originals, captivaran la 
imaginació dels infants. El cinema també tindrà el seu espai a CaixaForum, i 
inclourà 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 aproximar-se a l’art d’una manera lúdica i diferent.  
 
CaixaForum Girona presentarà també una oferta renovada d’activitats per al 
públic escolar. En el marc del programa eduCaixa, el centre va rebre la 
temporada passada la visita de 14.642 escolars. El públic familiar, i també les 
persones grans 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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Cinema i emocions. 
Un viatge a la infància 

 

Del 15 de setembre de 2017 al 14 de gener de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Chaplin, The Kid (1921). © Roy Export S.A.S  
 

 
 

Una experiència immersiva que connecta l’imaginari infantil del públic adult amb 

la mirada dels infants a partir de la creació cinematogràfica 

 
L’Obra Social ”la Caixa” organitzarà amb la Cinémathèque Française Cinema i 

emocions. Un viatge a la infància, una exposició que indaga el paper fonamental de 
la infància en la creació d’històries i personatges al cinema, i en la influència que 
aquestes pel·lícules han tingut en el públic infantil.  

 
La creació cinematogràfica ha travessat des del començament infinitat de mons reals i 
imaginaris a través de la mirada dels infants. El recorregut de l’exposició descobreix 

l’emocionalitat dels personatges i també dels espectadores en set àmbits a l’entorn de 
les emocions que sentim al llarg de la nostra vida, però a les quals ens enfrontem per 
primera vegada durant la infantesa: l’alegria, la ràbia, el riure, les llàgrimes, la por, la 

valentia i la il·lusió. Cada àmbit va acompanyat de fragments de pel·lícules que daten 
des dels orígens del cinema fins a l’actualitat. 
 

La mostra crea una experiència immersiva a partir de l’escenografia i de recursos com 
la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles de diverses mides i les 
reproduccions de personatges tan representatius com King Kong. Aquesta exposició, 

amb més de 250 peces de la Cinémathèque Française i de fons personals de 
cineastes, permetrà als adults compartir amb els infants els seus records i el seu 
imaginari infantil, i als infants, seguir creixent en el seu camí a l’edat adulta. 

 
Comissariat: Gabrielle Sébire, directora adjunta d’Acció Cultural i Educativa de la 
Cinémathèque Française 

Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i la Cinémathèque 
Française  
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Cristina García Rodero. 
Terra de somnis 
 

Del 20 de setembre de 2017 al 14 de gener de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

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

el sofriment de les persones que cobreixen amb color i elegància els clarobscurs de la 
seva pròpia existència. A través de les 80 fotografies de gran format que s’hi exposen, 
es vol donar veu a les dones d’Anantapur i posar en relleu el poder de transformació 

que tenen a les comunitats on viuen.  
 
Nascuda a Puertollano (Ciudad Real) el 1949, Cristina García Rodero va ser la primera 

espanyola que va entrar a treballar a la prestigiosa agència fotoperiodística Magnum. 
Ha rebut molts premis, entre el 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 du a terme amb la col·laboració de la 
Fundació Vicente Ferrer, amb la qual col·labora des del 2001 en projectes de 

desenvolupament socioeconòmic a l’Índia. 
 

Organització: Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer 

 



 

 

  

   Dossier de premsa 

 

 

Pintura flamenca i 

holandesa dels 

museus de Ginebra 

 

Del 15 de febrer al 19 d’agost de 2018 
 

Cornelis Cornelisz van Haarlem, Al·legoria de la Fortuna (1590)  ©  Musée d'art et d'histoire, Genève.  
Dépôt de la Fondation Lucien Baszanger. Foto : Bettina Jacot-Descombes  
 
 
 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” proposa un viatge enrere en el temps del tardomanierisme i 

del barroc del nord, d’on sorgeixen indicis de la nostra modernitat actual 

 

L’Obra Social ”la Caixa” organitzarà, en col·laboració amb el Museu d’Art i Història de 
Ginebra, la mostra Pintura flamenca i holandesa dels museus de Ginebra, que vol 

donar a conèixer l’estil de la pintura flamenca i desvelar el naixement del gènere 
costumista en el context socioeconòmic els segles XVI i XVII. 
 

Flandes va ser una regió europea especialment urbanitzada i desenvolupada 
socialment i econòmicament, cosa que va donar peu en els segles XVI i XVII que a 
ciutats com Anvers, Bruges, Brussel·les, Amsterdam o Leiden hi naixés el comerç de 

l’art. Els mestres flamencs eren altament valorats, i les seves obres es compraven i es 
demanaven a tot Europa. Les noves classes acabalades que estaven interessades a 
adquirir pintura van impulsar el naixement de la pintura de gènere. 

 
Aquesta mostra desvela el moment de canvi en l’estil d’aquest gènere i presenta els 
temes del gust dels nous compradors d’art de l’època. Els visitants descobriran obres 

de noms clàssics com Brueghel, Van Haarlem o Teniers en una exposició que proposa 
un recorregut molt revelador de l’estil flamenc i els gèneres sorgits de la demanda de 
nous compradors. La mostra està composta per més de quaranta obres procedents 

totes del Museu d’Art i Història de Ginebra. A meitat de camí entre nord i sud, i situada 
en una cruïlla comercial estratègica, Ginebra conserva el conjunt més important 
d’obres flamenques i holandeses dels segles XVI i XVII a Suïssa, fruit tant d’una 

predilecció per la pintura del nord com del cosmopolitisme dels seus col·leccionistes.  
 
Comissariat: Mayte García Julliard, Museu d’Art i Història de Ginebra 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu d’Art i 
Història de Ginebra 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 /agimeno@fundacionlacaixa.org 

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

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


