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Les col·laboracions amb el Museo del Prado, la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico i l’IVAM destacaran en la pròxima temporada de CaixaForum Palma 

    
Els déus del Prado, De Chirico, García 

Rodero i Anglada-Camarasa protagonitzen la 
temporada 2017-2018 de CaixaForum Palma  

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

cultural a Palma per a la temporada 2017-2018, marcada per una 
oferta de gran qualitat i varietat que inclou sis projectes expositius 
nous. 
 

• Durant la temporada 2016-2017, les 44 exposicions programades als 
vuit centres CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de visitants. 
L’any passat CaixaForum Palma va tenir més de 308.000 visitants i 
va acollir un miler d’activitats. 
 

• La primera gran exposició de la temporada, organitzada 
conjuntament amb el Museo del Prado, se centrarà en la mitologia. 
La mostra Art i mite. Els déus del Prado, que es presenta per 
primera vegada, ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia 
clàssica i la seva representació al llarg de la història de l’art a 
través de pintures, escultures i medalles datades entre el segle I i 
finals del XIX.  
 

• Un altre dels plats forts de la temporada tindrà com a protagonista 
el pioner de la pintura metafísica. El món de Giorgio de Chirico. 

Somni o realitat és una retrospectiva del gran mestre italià a partir 
de més de 140 obres que subratllen la seva contribució fonamental 
l’art del segle XX.  
 

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

Construint nous mons, 1914-1945, 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, Kurt Schwitters, André Masson, 
Valentina Kulagina, George Grosz, John Heartfield i Francis Picabia, 
entre molts d’altres. 
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• A l’octubre, l’entitat renovarà l’espai permanent dedicat a Anglada-

Camarasa, que aquest cop explorarà els paisatges com a font 
d’inspiració de la seva obra.  

 
• La ciència també tindrà el seu espai dins de la programació 

d’aquest any amb la mostra Experiment any 2100, que endinsa els 
visitants en l’aventura d’explorar, sempre des d’un punt de vista 
científic, com pot ser el nostre futur.  
 

• La fotografia documental tindrà un paper destacat a través de 
l’últim treball de 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. 
 
 

 
Palma, 15 de setembre de 2017. El director territorial de CaixaBank a les 
Balears, Xicu Costa; el director de l’Àrea de Cultura de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Ignasi Miró; i la directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-
Villegas, han presentat aquest matí la programació del centre cultural de 
l’entitat per a la pròxima temporada. 
 
Un any més, la programació es regirà 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 perquè 
s’exhibeixin 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. 
 
CaixaForum disposa de vuit centres culturals ubicats a Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” hi va programar el 2016 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 Palma va 
rebre 308.057 visitants i va acollir 998 activitats. 
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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 nacional i internacional.  

 
Des de la mitologia grega fins als experiments futuristes del 2100 

 
La primera gran exposició de la temporada, organitzada conjuntament amb el 
Museo Nacional del Prado, se centrarà en la mitologia clàssica. La mostra Art i 

mite. Els déus del Prado ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia clàssica 
i la seva representació al llarg de la història de l’art a través de pintures, 
escultures, medalles datades entre el segle I i finals del XIX. Es tracta d’una 
exposició diacrònica que permet apreciar al mateix temps la riquesa 
iconogràfica, geogràfica i cronològica, a partir d’una acurada selecció d’obres 
de les col·leccions del Museo Nacional del Prado. 
 
A l’octubre, el centre estrenarà el nou muntatge per a l’espai dedicat de manera 
permanent a mostrar la Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa. Aquesta 
vegada, la mostra Anglada-Camarasa. Paisatges predilectes proposa un 
passeig pels paisatges de la vida del pintor, des de Catalunya fins a França, 
passant per la seva estimada Mallorca, gairebé sempre Pollença, on pintava els 
núvols a la badia, les roques de Bóquer, la costa de Formentor, Sa Vall d’en 
March o l’Horta de la Font. 
 
Al març de 2018, 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 
Andrés Alfaro Hofmann. 
 
 
 
 
 
 
 

Gustav Klucis, Transport, 1929. © IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Valenciana 
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Giorgio de Chirico. Edipo e la Sfinge, 1968, 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma 

 
Un dels plats forts de la temporada reunirà una 
selecció excepcional d’obres del pintor italià 
Giorgio de Chirico. El món de Giorgio de 

Chirico. Somni o realitat és una exposició que 
inclou totes les etapes creatives de l’autor, a partir 
de les obres que atresora la Fondazione Giorgio 
e Isa de Chirico. La mostra recorre tota la 
trajectòria del pintor, des del seu període inicial 
metafísic —el seu treball més conegut—, 
passant pels temes iconogràfics de 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 és indispensable en la programació de CaixaForum Palma. 
Aquest any es podrà veure el projecte Cristina García Rodero. Terra de 

somnis, mostra organitzada conjuntament amb la Fundació Vicente Ferrer i 
que és el resultat del viatge de la reconeguda fotògrafa a Anantapur, a l’Índia. 
L’exposició, constituïda per 80 fotografies, dona veu a les dones de comunitats 
rurals d’aquesta regió i posa en relleu el poder de transformació que tenen allà 
on viuen. 
 
Seguint la línia de conscienciació i sensibilització social, CaixaForum Palma 
presentarà Experiment any 2100, una exposició que convida a debatre sobre 
el futur que s’acosta, sempre des d’un punt de vista científic. La mostra ens 
introduirà en les denominades megatendències, els grans canvis que es 
produeixen lentament en el si de la societat i que ens indiquen cap on sembla 
intuir-se que ens dirigim.  
 
 
CaixaForum Palma: molt més que un espai expositiu  

 
CaixaForum Palma 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 investigacions de la societat actual. 
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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 que presenta 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 diferents formats, 
de la conferència al diàleg, la projecció i l’espectacle. Tot, en relació amb 
l’univers literari de cada un dels protagonistes de les diferents sessions, 
que seran Mario Gas, David Trueba, Elvira Lindo i Lluís Pasqual.  
 

- 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. El polifacètic David Carabén, cantant del grup Mishima, serà 
l’encarregat de conduir la primera trobada a CaixaForum Palma, seguit 
del grup d’artistes urbans Boa Mistura.  

 
A més de conferències, jornades i tallers familiars, la música també serà 
present a CaixaForum Palma amb concerts per a adults i infants. Sons, 
instruments i estils procedents de totes les èpoques i d’arreu del món sonaran 
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 a públics de totes les 
edats aproximar-se a l’art d’una manera lúdica i diferent. 
 
CaixaForum Palma 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 20.339 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 tots els públics. 
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Experiment any 2100  
Què ens espera a la Terra 

del futur? 
 

Del 27 de setembre de 2017 al 7 de gener 

de 2018 
 
 

L’exposició endinsa els visitants en l’aventura d’explorar, sempre des d’un punt 

de vista científic, com pot ser el nostre futur  

  

La mostra Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur? arriba a 

CaixaForum Palma per convidar a investigar, des d’un punt de vista científic, el nostre 
futur, identificant les denominades megatendències, els grans canvis que es 
produeixen lentament en el si de la societat i que ens indiquen cap on sembla intuir-se 

que ens dirigim.  
 

Quants serem, com viurem, de què viurem o com podrem afrontar els grans reptes que 

se’ns presenten són algunes de les preguntes a les quals s’intenta donar resposta a 
Experiment any 2100. Explorarem el futur estudiant quatre grans tendències per al 
segle XXI —superpoblació, megaciutats, recursos naturals i societat del coneixement—, 

sense oblidar que entre tots podem aconseguir un futur millor. 
 
El futur es construeix dia a dia, com una suma de decisions i accions individuals. Si els 

escenaris que s’albiren són negatius, es pot canviar de rumb per evitar-los perquè, en 
definitiva, el futur és a les nostres mans. Per construir la imatge d’allò que està per 
venir en opinió dels visitants, l’exposició disposa d’una sèrie d’interactius que mostren 

com seria el futur en funció de les decisions de cadascú. 
 
La mostra es basa en els estudis prospectius fets per l’Agència Europea del Medi 

Ambient, que es van publicar a l’informe The European Environment, State and 

Outlook 2010. Assessment of Global Megatrends. 
 

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

 
 

Art i mite 
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Art i mite 
Els déus del Prado 
 

Del 23 de novembre de 2017 al 25 de febrer de 2018 
 
 
 
 
 
 
Jan Carel van Eyck, La caiguda de Faetont, 1636-1638. Oli sobre tela. © Museo Nacional del Prado 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” descobreix els mites dels déus grecs a partir de noms 

essencials de la història de l’art com ara Rubens, Ribera o Zurbarán 

 
L’Obra Social ”la Caixa” organitzarà, conjuntament amb el Museo Nacional del Prado, 
Art i mite. Els déus del Prado, mostra que ofereix una àmplia mirada sobre la 
mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l’art, a través de 
pintures, escultures i medalles datades entre els anys centrals del segle I i finals del 
XIX.  
 
Els mites són la forma d’explicar les gestes i les accions dels déus. Ens hem de 
remuntar a mitjan segle VII aC per trobar les primeres representacions de divinitats 
gregues amb aparença humana, i, evidentment, les referències literàries d’aquesta 
índole són encara més antigues. Aquests déus no solament regeixen el destí dels 
homes, sinó que baixen a la Terra i interactuen amb ells, de manera que donen origen 
a complexos mites en els quals s’entrellacen les històries dels herois o semidéus. 
L’exposició s’articula en vuit seccions de caràcter temàtic en les quals s’analitzen les 
principals fonts literàries que narren els mites grecs. 
 
Aquesta proposta diacrònica parteix de més de 50 obres de les col·leccions del Museo 
del Prado, amb noms essencials de la història de l’art, com ara Rubens, Ribera, 
Giordano o Zurbarán, entre molts d’altres. La mostra ofereix simultàniament diferents 
representacions de déus o diferents interpretacions d’un episodi mitològic, de manera 
que és possible apreciar al mateix temps la riquesa iconogràfica, geogràfica i 
cronològica de les col·leccions del Museo del Prado. 

 
Comissariat: Fernando Pérez Suescun, cap de Continguts Didàctics, Àrea 
d’Educació, Museo del Prado 

Organització: Obra Social ”la Caixa” i Museo Nacional del Prado 
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Les avantguardes històriques 

Construint nous mons, 1914-1945  
  

 

Del 22 de març al 24 de juny 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, 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 de la Col·lecció Andrés Alfaro Hofmann.  
 
La mostra, que està formada per més de 400 obres, exposa 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 autors adscrits a 

moviments dadaistes i surrealistes, entre els quals destaquen Man Ray, Kurt 
Schwitters, Raoul Hausmann, André Kertész, Georges Hugnet i André Masson, entre 
d’altres. D’altra banda, nombroses obres abracen un conjunt de pràctiques artístiques 

d’ordre analític materialitzat en formes abstractes, que situen 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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El món de Giorgio de Chirico  
Somni o realitat 
 

Del 24 juliol a l’11 de novembre de 2018 

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

CaixaForum Palma 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 passat. 

 
Deu anys després de l’última exposició de la seva obra que es va poder veure a 
Espanya, arriba a CaixaForum Palma 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 i la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea de Roma 
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Anglada-Camarasa 
Racons predilectes 

 

Del 25 d’octubre de 2017 al 2 de setembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermen Anglada-Camarasa, Capvespre a la badia de Pollença (1914-1936). © Arxiu Col·lecció ”la Caixa”  
 

L’Obra Social ”la Caixa” renova l’espai dedicat a Anglada-Camarasa i explora 

l’interès del pintor pels paisatges 

 

Anglada-Camarasa va fer del paisatge de Mallorca un dels seus motius predilectes. 
Tot i que ja l’havia cultivat en la seva època d’aprenentatge a Catalunya (1886-1894) i 
puntualment en un viatge a la Bretanya el 1904, la llum mediterrània i l’orografia de 

Pollença li ofereixen un nou escenari, que aprofitarà amb escreix i en el qual trobarà 
nous camins per a la seva pintura. 
 

Tal com havia fet a París amb altres temes —escenes nocturnes, figura femenina o 
grans composicions d’inspiració folklòrica—, Anglada continua treballant amb el seu 
rigorós procediment: observar detingudament el seu entorn, trobar l’objecte, captar-ne 

l’essència en una nota ràpida i, un cop al taller, donar forma a l’obra definitiva, més 
complexa. És un procediment llarg, que li exigeix temps i concentració. Vigila amb cura 
tots els detalls, des de la composició fins a la presentació del tema, des de la llum fins 

a la sensació de matèria i el color, superposant capes successives de pintura que ha 
de deixar assecar per obtenir l’efecte desitjat. Espera dies, de vegades mesos, per 
tornar a viure l’instant adequat o trobar l’efecte precís de llum que incideixi sobre el 

tema prèviament escollit. 
 
Aquesta mostra proposa un passeig pels paisatges del pintor, des de Catalunya fins a 

França, passant per Mallorca, gairebé sempre Pollença, centre del seu món insular, on 
pintava els núvols a la badia, les roques de Bóquer, la costa de Formentor, Sa Vall 
d’en March o l’Horta de la Font. Els motius, senzills, són un homenatge al mar i a la 

terra que l’envolta, i que veia cada dia en obrir la finestra o sortir a fer un passeig. 
 
Comissariat: Silvia Pizarro Anglada-Camarasa 
Organització: Obra Social ”la Caixa” 
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Cristina García Rodero 
Terra de somnis 
 

Del 7 de febrer al 13 de maig de 2018 

 
 
 
 
 
 
© Cristina García Rodero 

La fotògrafa ha viatjat a l’Índia per dur a terme 

aquest projecte sobre la realitat de la dona en el 

món rural 

  
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 s’ha dut 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 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Tònia Darder: 971 774 419 / 606 320 976 / madarder@caixabank.com 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


