
 

 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

 

Les col·laboracions amb el British Museum, la Cinémathèque Française i 
l’IVAM destacaran en la pròxima temporada de CaixaForum Saragossa 

 

Un Goya inèdit, acompanyat per De 
Chirico i Capa, protagonitza la 

temporada de CaixaForum Saragossa 
 

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

cultural a Saragossa per a la temporada 2017-2018, marcada per 

una oferta de gran qualitat i varietat dissenyada per a tots els 

públics.  
 

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

vuit centres CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de visitants. 

CaixaForum Saragossa va tenir més de 197.000 visitants en  aquest 

període i va acollir més de 1.200 activitats.  

 

• La primera exposició de la temporada tindrà com a protagonista un 

dels artistes més importants de la història. Francisco de Goya torna 

a Saragossa en un projecte inèdit que repassa la seva figura i obra 

durant els anys de la seva consolidació como a brillant pintor de la 

cort a Madrid pels reis Carles III i Carles IV,, a partir d’algunes de 

les seves obres més reconegudes procedents del Museo del Prado. 
 

• L’art modern cobrarà importància a Les avantguardes històriques. 

Construint nous mons 1914-1945, una exposició que ofereix una 

relectura sobre les primeres dècades del segle XX a través d’una 

curosa selecció d’obres amb noms essencials com ara Man Ray, 

Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, André Kertész, André Masson, 

Valentina Kulagina, George Grosz, John Heartfield i Francis Picabia, 

entre molts d’altres. 

 

• El cinema tornarà a CaixaForum Saragossa gràcies a la 

col·laboració amb la Cinémathèque Française. Cinema i emocions. 

Un viatge a la infància indaga el paper fonamental de la infància en 

la creació d’històries i personatges en el cinema, i la influència que 
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aquestes pel·lícules han tingut en el desenvolupament del públic 

infantil. 
 

• El pioner de la pintura metafísica ocuparà CaixaForum Saragossa 

amb El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat, una 

retrospectiva del gran mestre italià a partir de més de 50 obres que 

subratllen la seva contribució fonamental a l’art del segle XX. 
 

• La fotografia també serà present aquesta temporada a través de 

Robert Capa en color, mostra que explorarà la faceta més 

desconeguda del llegendari fotògraf Robert Capa, reconegut 

mundialment per les seves fotografies bèl·liques en blanc i negre. 

L’exposició se centrarà en les instantànies que va captar en color al 

llarg de la seva carrera, moltes de les quals no han estat mai 

publicades, incloent-hi més de 150 peces procedents de 

l’International Center of Photography de Nova York. 
 

• Després del gran èxit d’Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British 

Museum, CaixaForum Saragossa acollirà el segon dels projectes 

sorgits de l’aliança amb el museu britànic. Agon! La competició a 

l’antiga Grècia és una ambiciosa mostra que analitzarà l’esperit 

competitiu tan característic d’aquesta civilització, més enllà de 

l’àmbit esportiu que més coneixem. 

 

• I com ja és habitual dins de la programació de CaixaForum 

Saragossa, hi haurà espai per a la sensibilització social, amb 

l’exposició My world, a l’entorn dels reptes als quals s’enfronta la 

humanitat per millorar la vida de les persones i protegir el planeta.  
 
 

Saragossa, 8 de setembre de 2017. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de CaixaBank 
en Aragón y 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 pròxima temporada.  
 
Una programació que es torna a regir aquest any per un principi clar: la unió 
entre cultura i ciutadania. El model únic que representa CaixaForum es 
concreta en la conceptualització d’exposicions específicament pensades 
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perquè s’exhibeixin 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 vuit centres culturals situats a Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona. L’Obra Social ”la Caixa” 
hi 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 assolir l’any passat la xifra de 2.318.507. CaixaForum Saragossa 

va acollir més de 1.200 activitats i va rebre un total de 273.930 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 amb les principals institucions culturals a 
escala internacional. 

 
Des de la Grècia antiga fins al cinema més actual 

 
La programació 2017-2018 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 al cinema i la 
fotografia contemporània, passant per alguns dels 
mestres de la pintura.  
 
La primera exposició de la temporada tindrà com a 
protagonista un dels artistes més importants de la 
història. Fill pròdig de Saragossa, aragonès 
universal, Francisco de Goya torna a la seva ciutat 
en un projecte inèdit organitzat a tres bandes entre 
l’Obra Social ”la Caixa”, el Museo Nacional del 
Prado i el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La 
mostra ha estat possible gràcies a l’aliança 
estratègica que mantenen l’Obra Social ”la Caixa” i 

el Museo del Prado des de fa anys per a l’organització conjunta d’exposició i 
activitats educatives. 
 

Francisco de Goya. El pelele (1791-1792). © Museo 
Nacional del Prado 
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Goya i la cort il·lustrada repassa la figura i l’obra de l’artista aragonès a la 
seva arribada a Madrid en 1775 i durant els anys que va ser pintor de cambra, 
a partir d’algunes de les seves grans obres. El contacte de Goya amb la cort va 
ser definitiu per a la seva obra posterior, ja que va determinar en gran part el 
seu desenvolupament professional. La vida a Madrid i el seu èxit amb els reis i 
la més alta aristocràcia no va comportar que Goya posés fi a la seva relació 
amb la Saragossa de la seva joventut. La correspondència amb Martín 
Sabater, el seu amic d’infantesa, il·lustra molt bé la seva vida familiar i les 
seves amistats a més d’aportar informació fonamental sobre el seu art i els 
seus encàrrecs.   
 

Al novembre, l’art modern serà el gran 
protagonista amb la mostra Les avantguardes 

històriques. Construint nous mons 1914-1945, 
una exposició que ofereix una relectura sobre les 
primeres dècades del segle XX a través d’una 
curosa selecció d’obres procedents de la 
col·lecció de l’IVAM i de la Col·lecció Alfaro 
Hofmann. 
 
Després de l’èxit de projectes com ara Pixar, el 
cinema tornarà a CaixaForum Saragossa, en 
aquest cas en col·laboració amb la prestigiosa 
Cinémathèque Française. Cinema i emocions. 

Un viatge a la infància vol indagar el paper 
fonamental que ha tingut la infantesa en la 

creació d’històries i personatges mítics en el cine, i també aprofundeix en la 
poderosa influència que aquestes pel·lícules han tingut en el desenvolupament 
del públic infantil. 
 
El pare de la pintura metafísica arribarà a CaixaForum Saragossa amb El món 

de Giorgio de Chirico. Somni o realitat, una completa retrospectiva de l’autor a 
partir de les obres que atresora la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. També 
disposarà de préstecs de la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 
de Roma, i d’altres institucions internacionals.  
 
La mostra recorre tota la trajectòria del pintor, des del seu període inicial 
metafísic —el seu treball més conegut—, passant pels temes iconogràfics de 

Gustav Klucis, Transport (1929). © IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Valenciana 
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Heroi o atleta. Estàtua de marbre. 
Romana (segle I dC) a partir d’un original 
grec (c. 320-300 aC). © The Trustees of 
the British Museum 

les dècades posteriors i les seves recerques tècniques dedicades a la pintura 
dels grans mestres, fins a la seva època final neometafísica. 
 
La fotografia també serà protagonista aquesta temporada a través de Capa en 

color, una mostra que explorarà la faceta més desconeguda del llegendari 
fotògraf Robert Capa. Reconegut mundialment per les seves fotografies 
bèl·liques en blanc i negre, després de la publicació el 1938 de les seves fotos 
de la Guerra Civil espanyola va ser nomenat el «fotògraf de guerra més 
important del món» pel Picture Post. Les seves imatges més conegudes, la 
majoria en blanc i negre, simbolitzen per a molts la brutalitat i el valor de la 
guerra, i van canviar la percepció pública, establint nous estàndards per a la 
fotografia bèl·lica.  
 
L’exposició se centra en les instantànies que Capa va captar en color al llarg 
de la seva carrera, moltes de les quals no han estat mai publicades, a partir de 
més de 150 peces procedents de l’International Center of Photography de 
Nova York. Al llarg de la seva trajectòria, Capa va fotografiar en color grans 
personatges com ara Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gartner o Truman 
Capote, entre molts d’altres. 
 

Després de la recent exhibició del primer projecte 
conjunt amb el British Museum, Els pilars d’Europa. 

L’edat mitjana al British Museum, el pròxim curs 
aterrarà una altra gran exposició en el marc d’aquesta 
aliança entre ambdues institucions, a partir dels fons 
del museu britànic. 
 
Agon! La competició a l’antiga Grècia és una 
mostra formada per una gran selecció d’objectes grecs 
de les col·leccions del British Museum, que inclou 
exemples rars i refinats d’armadures, escultures, joies, 
monedes i ceràmica. Entre les obres destaquen 
algunes peces icòniques procedents del mausoleu 
d’Halicarnàs que surten per primera vegada de 
Londres per a aquest projecte.  

 
La programació de CaixaForum Saragossa inclourà també temes socials i 
d’actualitat que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de reflexionar 
sobre les necessitats de la ciutadania per donar-hi resposta. El centre acollirà 
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My world. Reptes per a un món millor, mostra organitzada conjuntament amb 
l’Organització de les Nacions Unides, que donarà a conèixer els nous Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. Gràcies a una museografia experiencial, els 
visitants coneixeran de forma participativa els testimonis de 25 persones 
anònimes de diferents països que dialoguen amb personatges coneguts per 
presentar conjuntament aquests objectius. 
 
 
CaixaForum Saragossa: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Saragossa 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 i 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 
permetre entendre els importants canvis de la societat actual.  

 
Entre l’àmplia programació, cal destacar per als pròxims mesos dues propostes 
per la seva excepcionalitat: 
 

- Universos Literaris és un programa que aborda la literatura universal 
des d’altres pràctiques artístiques i culturals barrejant diversos formats, 
de la conferència al diàleg, la projecció o l’espectacle. Tot amb relació a 
l’univers literari de cadascun dels protagonistes de les diferents 
sessions, que seran Mario Gas, David Trueba, Elvira Lindo i Lluís 

Pasqual.  
 

- Art i cinema és un cicle de cinema centrat en els espais en què l’art és 
valorat, conservat, estudiat i gaudit. Cinc pel·lícules que reflexionen 
sobre les condicions de l’art quan es converteix en matèria de consum. 
El cicle inclourà projeccions de grans pel·lícules com National Gallery, 
Exit Through the Gift Shop, Mr. Turner, Francofonia i El arca rusa. 

 
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 
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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, ja 
que s’hi faran 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 Saragossa 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 29.123 escolars. El públic familiar, com 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. 
 
 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA TRASERA FOTOS EXPOSICIONES 

 

 

 

 
AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ 
CAIXAFORUM SARAGOSSA 

 
 

2017-2018 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

10 
 

Goya i la cort il·lustrada 
 

Del 28 de setembre de 2017 al 21 de gener de 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco de Goya, La gallina cega (1788). © Museo Nacional del Prado 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” repassa a través d’una exposició inèdita la figura i 

l’obra de Goya durant els seus anys de consolidació com a pintor de la cort 

 

L’Obra Social ”la Caixa”, juntament amb el Museo Nacional del Prado i el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, presenta Goya i la cort il·lustrada, mostra que ens explica l’art 
de Goya en arribar a Madrid el 1775 i durant els anys que va ser pintor de cambra per 

als reis Carles III i Carles IV. També inclou obres d’altres artistes de l’època que són el 
reflex de les tendències artístiques que Goya va trobar a la cort i que van ser 
importants referències per al seu desenvolupament artístic. 

 
Goya va arribar a la cort de Carles III el 1775 per col·laborar en l’important encàrrec de 
cartrons per a tapissos de temes de caça amb destinació a l’Escorial. El contacte amb la 

cort va ser definitiu per a la seva obra posterior, ja que va determinar en gran part el seu 
desenvolupament professional. La vida a Madrid i el seu èxit amb els reis i amb la més 
alta aristocràcia no va fer que Goya tallés la seva relació amb la Saragossa de la seva 

joventut. La correspondència amb Martín Zapater, el seu amic d’infantesa, il·lustra molt 
bé la seva vida familiar i les seves amistats, a més d’aportar informació fonamental 
sobre el seu art i els seus encàrrecs. Aquest matís personal va ser essencial en el 

desenvolupament posterior de la seva obra.  
 
L’exposició presenta un total de 85 obres a partir d’un conjunt excepcional d’obres del 

Museo del Prado, que, amb la col·laboració d’altres museus, vol situar Goya en l’àmbit 
de la cort il·lustrada i entre els artistes de la seva època, però també revelar els seus 
sentiments d’amistat i interès per les persones que havia deixat a Saragossa.  

 

Comissariat: Manuela Mena, cap de conservació de Pintura del Segle XVIII i Goya, i 
Gudrun Maurer, Conservadora del Àrea de Pintura del segle XVIII i Goya  
Organització: Exposició coorganitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, el Museo Nacional 
del Prado i el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
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Les avantguardes 
històriques.  
Construint nous mons 1914-
1945  

 

De l’1 de desembre de 2017 al 18 de febrer de 2018  
 
 
 
 

Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Petita vetllada dadà), 1922. 
© Kurt Schwitters, VEGAP, Barcelona, 2017 

 

La mostra reuneix obres de les principals figures de l’escena creativa de les primeres 

dècades del segle XX procedents d’una de les col·leccions més singulars d’Espanya 

  
En col·laboració amb l’Institut Valencià d’Art Modern, l’Obra Social ”la Caixa” presenta 
Les avantguardes històriques. Construint nous mons 1914-1945, una exposició 

que ofereix una relectura de les primeres dècades del segle XX a través d’una curosa 
selecció d’obres de la col·lecció de l’IVAM i la Col·lecció Alfaro Hofmann.  
 

L’exposició, que està formada per més de quatre-centes obres, mostra la base del 
desenvolupament de la modernitat a través d’una estructura temàtica dividida en deu 
àmbits. Aquesta revisió de la col·lecció inclou un ampli nombre d’obres centrades en 

visions poètiques i oníriques, estretament relacionades amb els moviments dadaistes i 
surrealistes, en els quals destaquen Man Ray, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann, 
André Kertész, Georges Hugnet i André Masson, entre d’altres. D’altra banda, un gran 

grup d’obres abracen un conjunt de pràctiques artístiques d’ordre analític materialitzat 
en formes abstractes, situant Marcel Duchamp com a clara referència. Aquestes dues 
línies van acompanyades d’un nombre significatiu de creacions vinculades a l’art de la 

propaganda, la crítica social i el compromís polític que va tenir en el fotomuntatge un 
instrument d’intervenció plàstica de primer ordre, amb artistes com Gustav Klucis, 
Valentina Kulagina, George Grosz, John Heartfield i Josep Renau. 

 

Comissariat: José Miguel G. Cortés, director de l’IVAM, i Josep Salvador, 
conservador responsable de la col·lecció de l’IVAM 
Organització: Exposició produïda per l’IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, en 
col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa” 
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Cinema i emocions. 
Un viatge a la infància  

 

Del 15 de febrer al 20 de maig 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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El món de Giorgio de Chirico.  
Somni o realitat 
 

Del 14 març al 24 de juny de 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgio de Chirico, Trobador (c. 1972). Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. © VEGAP, Barcelona, 2017 
 

 
 

CaixaForum Saragossa reuneix més de 50 obres del gran mestre italià en una 

retrospectiva que subratlla la seva contribució fonamental a l’art del segle XX 
 
 

La repercussió de Giorgio de Chirico (Volos, Grècia, 1888 - Roma, 1978) va molt més 
enllà del món de l’art. Els seus paisatges solitaris i les seves naturaleses mortes 
metafísiques han esdevingut referents visuals del nostre temps Amb la seva 

preocupació pel subconscient, va ser un dels precursors del surrealisme i, 
posteriorment, un dels puntals del retorn al classicisme dels anys vint del segle XX.  
 

Deu anys després de l’última exposició de la seva obra que es va poder veure a 
Espanya, arriba a CaixaForum Madrid El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat, 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Fondazione Giorgio e 

Isa de Chirico. La mostra descobrirà a una nova generació el que possiblement és 
l’artista italià més destacat del segle passat, a partir de 58 obres entre olis, dibuixos, 
litografies i escultures, datades entre 1913 i 1976, que repassen totes les seves fases 

creatives des de les places italianes i maniquins que li van donar el reconeixement 
inicial, fins al seu retorn posterior al món clàssic i la seva etapa neometafísica de 
maduresa. 

 

Comissariat: Mariastella Margozzi i Katherine Robinson 

Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de 
la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico de Roma  
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Robert Capa en color  
 

Del 14 de juny al 9 de setembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Capa. Pablo Picasso jugant a l’aigua amb el seu fill Claude, Vallauris, France, 1948.  
© Robert Capa/International Center of Photography/Magnum Photos. VEGAP, Barcelona, 2017  
 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” explora la faceta més desconeguda de Robert Capa a 

través de 150 fotografies en color 

 
Robert Capa (1913-1954) és conegut com un dels fotoperiodistes més notables de la 

història. Després de la publicació el 1938 de les seves fotos de la Guerra Civil espanyola 
va ser nomenat el «fotògraf de guerra més important del món» pel Picture Post. Les seves 

imatges més conegudes, la majoria en blanc i negre, simbolitzen per a molts la brutalitat i 

el valor de la guerra, i van canviar la percepció pública, establint nous estàndards per a la 
fotografia bèl·lica. Capa es va iniciar en la fotografia en color el 1938 mentre era a la Xina 
per cobrir la guerra sinojaponesa. Malgrat que només van sobreviure quatre impressions 

d’aquest viatge, Capa estava determinat a treballar amb la fotografia en color molt abans 
que fos àmpliament utilitzada per altres fotoperiodistes. Al llarg de la seva carrera, Capa va 
fotografiar en color grans personatges, com ara Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava 

Gartner i Truman Capote, entre d’altres. 
 
A partir de l’exposició original de l’International Center of Photography, l’Obra Social 

”la Caixa” presenta, amb el suport de l’ICP Exhibitions Committee i amb fons públics del 
New York City Department of Cultural Affairs en col·laboració amb el City Council, una 
recopilació d’algunes de les instantànies que el mític fotògraf Robert Capa va captar en 

color, moltes de les quals no han estat mai publicades. Capa en color inclou més de 150 
còpies contemporànies, com també documents personals i revistes en què algunes de les 
imatges van aparèixer originalment. Si bé una petita part d’aquest treball va ser publicat en 

revistes, la majoria d’aquestes imatges no havien estat mai impreses fins ara. 
 

Comissariat: Cynthia Young 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb el suport de 
l’International Center of Photography Exhibitions Committee i amb fons públics del 

New York City Department of Cultural Affairs en col·laboració amb el City Council 
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Agon! 
La competició a l’antiga 

Grècia 

 
 
 
 

 
Fris en una llosa que mostra els grecs lluitant contra les dones amazones (350 aC).  
Marbre del mausoleu d’Halicarnàs, actual Bodrum (Turquia). 

 

Del 25 de juliol al 11 de novembre de 2018 
 

 

 

La nova mostra amb el British Museum ens acosta a l’antiga Grècia amb més de 170 

peces, algunes de les quals 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, entès no solament com un conflicte o agressió, sinó també com 
una emoció positiva i unificadora. La mostra Agon! La competició a l’antiga Grècia 

aprofundeix en 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. L’habilitat atlètica es fomentava des 
d’una edat molt primerenca i era un part integral de l’educació i del ritus de pas dels 
infants a homes. La rivalitat sorgia a totes les classes socials, des del 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 exemples rars i refinats d’armadures, escultures, joies, 
monedes i ceràmica. Entre les obres destaquen algunes peces icòniques procedents 
del mausoleu d’Halicarnàs que mai fins ara no s’havien pogut veure fora de Londres.  
 

Comissariat: Peter Higgs, especialista en escultura i arquitectura de l’antiga Grècia al 
British Museum  
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració 
del British Museum 
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My world. 
Reptes per a un món millor  
 

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

L’exposició reflecteix els principals reptes a què s’enfronta la humanitat en els 

pròxims anys per millorar la vida de les persones i la protecció del planeta  

  

El 27 de setembre de 2015, les Nacions Unides van anunciar els nous Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) formulats després d’un procés de participació 
ciutadana a escala global. L’objectiu principal dels ODS és millorar la vida de les 

persones i contribuir a protegir el planeta per a les generacions futures. 
 
L’exposició My World. Reptes per a un món millor, organitzada amb la col·laboració de 

la Campanya de les Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, vol donar a conèixer els nous ODS però, sobretot, motivar i involucrar els 
visitants a través d’una museografia participativa i experiencial. Així, els visitants 

entraran en un espai en el qual, a través d’una instal·lació audiovisual, coneixeran 
testimonis de 25 països que plantegen necessitats a què s’han d’enfrontar en el seu 
dia a dia, establint un diàleg amb personatges famosos que han presentat els nous 

ODS. Els mateixos habitants hi podran participar plantejant al «podi de les Nacions 
Unides» els temes que creguin que són fonamentals per millorar les condicions de vida 
de totes les persones. 

 
L’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu Programa de Cooperació Internacional, 
treballa des del 1997 amb el compromís d’ajudar a erradicar la pobresa en les 

poblacions mes vulnerables de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. El programa es 
desenvolupa sobre el terreny 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 la Campanya de les Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Elena Martin Egea: 619 713 364 / elena.m.martin@caixabank.com  

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 l’Obra Social ”la Caixa” 

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


