
 
 
 

 
Nota de premsa 

 

Més d’un milió i mig de persones visitaran les cinc mostres programades fins 

al 2012 als centres socials i culturals de ”la Caixa” a Barcelona, Madrid, 

Palma, Lleida i Girona gràcies a l’acord signat avui 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 
Louvre signen un conveni de col·laboració 

per a l’organització conjunta 
d’exposicions 

 
 

• El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el 

president director del Museu del Louvre, Henri Loyrette, signen un 

conveni per col·laborar en l’organització d’exposicions en els pròxims 

anys. 

 

• Gràcies a aquest acord inèdit entre totes dues institucions, els centres 

CaixaForum de Barcelona, Madrid, Palma, Girona i Lleida acolliran 

mostres organitzades conjuntament, amb obres procedents del Louvre i 

d’altres prestadors. 

 

• Entre les exposicions previstes, destaquen la primera gran 

retrospectiva al nostre país sobre el mestre de la pintura romàntica 

francesa Eugène Delacroix, i una selecció de dibuixos i gravats italians 

dels segles XVI i XVII procedents de la Col·lecció Rothschild pertanyent al 

Museu del Louvre.  

 

• Els centres socials i culturals de l’Obra Social ”la Caixa” també 

acolliran diferents mostres de caràcter arqueològic sobre l’Aràbia 

Saudita i sobre les civilitzacions sumèria i copta. 

 

 
París, 25 de setembre de 2009. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, i el president-director del Museu del Louvre, Henri Loyrette, s’han 
reunit aquest matí a París per formalitzar un acord de col·laboració entre aquestes 
dues institucions per als pròxims anys. 



 
El conveni de col·laboració signat avui entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 
Louvre permet intensificar una relació d’entesa històrica entre les dues institucions. 
Algunes de les exposicions fruït d’aquesta relació que ja es van poder veure en el 
passat són la dedicat a William Hogarth, el 2007. 
 
Dos anys després d’iniciar les converses per aprofundir aquesta cooperació entre 
les dues entitats, avui s’ha signat el conveni marc que permetrà organitzar diferents 
projectes expositius a Espanya fins a l’any 2012, en una primera fase; col·laboració 
que s’ampliarà fins al 2015 en una segona etapa.  
 
L’acord entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre inclourà el préstec 
d’obres d’aquest museu i l’organització conjunta d’exposicions, amb el comissariat a 
càrrec dels especialistes pertinents del museu parisenc. A més, obre la porta a la 
coproducció d’activitats i materials pedagògics, així com a la possibilitat de vendre 
les entrades del Louvre des de Serviticket.com.  
 
Des d’ara i fins al 2012, gràcies a aquest conveni, cinc projectes de nova producció 
arribaran, en vuit exposicions diferents, als centres socials i culturals que l’Obra 
Social ”la Caixa” té a Barcelona, Madrid, Palma, Girona i Lleida. A aquestes cal 
afegir l’exposició Prínceps etruscs. Entre Orient i Occident, que es va poder veure a 
CaixaForum Barcelona, CaixaForum Palma i CaixaForum Madrid l’any 2008, amb 
nombroses peces cedides pel Museu del Louvre, i que també forma part del conveni 
marc de col·laboració. 
 
A continuació detallem el contingut de les exposicions i el seu lloc d’exhibició. 
 
 
1) Eugène Delacroix 

CaixaForum Barcelona, octubre del 2011 - febrer del 2012 

CaixaForum Madrid, març-juny del 2012 

 
Gràcies a la col·laboració entre les dues institucions, la primera gran exposició 
monogràfica al nostre país sobre aquest pintor del Romanticisme francès arribarà 
els anys 2011 i 2012 a CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, 
respectivament. La mostra inclourà peces provinents del Museu del Louvre, d’una 
vintena de museus europeus i dels Estats Units i de col·leccions particulars. 
 
Delacroix és una de les figures ineludibles del moviment romàntic. Home 
compromès políticament, va participar en els Salons oficials de pintura de l’època i 
va decorar palaus reials, si bé no va descuidar una parcel·la artística més personal. 
 
Aquesta exposició oferirà una selecció única de l’obra de Delacroix, que permetrà 
veure la seva evolució pictòrica en el context del moment històric, polític i cultural de 
França. Des dels anys més experimentals de Delacroix fins a l’etapa de maduresa, 



la mostra farà un èmfasi especial en la seva reinvenció de la tradició pictòrica i en la 
seva confrontació amb el realisme a la segona meitat del segle XIX. Al costat de les 
seves obres mítiques, l’exposició s’aturarà en altres creacions més desconegudes i 
sobretot en la seva producció gràfica. 
 
 
2) Les rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del regne d’Aràbia Saudita 

CaixaForum Barcelona, novembre del 2010 - març del 2011 

 
L’estudi de restes arqueològiques no va començar a l’Aràbia Saudita fins a la 
dècada del 1970, i des d’aleshores ha permès fer sortir a la llum un nombre 
insospitat de tresors, des de temples i palaus adornats amb frescos, fins a 
escultures monumentals i peces de plata i joieria preciosa trobades en tombes. 
 
Aquesta exposició, que es podrà veure a CaixaForum Barcelona, permetrà 
contemplar més de tres-cents d’aquests tresors entre pintures, escultures, joies i 
ceràmiques, la majoria dels quals no han estat exposats mai al públic. Aquestes 
peces comprenen segles d’història: des del neolític i fins al començament del 
període modern. La mostra oferirà informació cronològica i geogràfica sobre les 
descobertes fetes en les excavacions recents i emfasitzarà la importància de la 
regió en l’antiguitat com a centre comercial.  
 
El públic descobrirà en aquestes peces el reflex d’una societat original i dinàmica, 
que, tot i estar situada en una terra difícil, va saber treure profit de la seva situació 
geogràfica, en l’encreuament de les rutes que enllaçaven l’oceà Índic i l’Àfrica 
oriental amb Egipte i Mesopotàmia i el món mediterrani. 
 
 
3) Art sumeri 

CaixaForum Madrid, juliol del 2011 - novembre del 2012 

CaixaForum Barcelona, gener-maig del 2012 

 
Sumèria va ser una regió de l’Orient Mitjà que formava part de l’antiga 
Mesopotàmia. Les principals institucions d’aquesta cultura es van desenvolupar on 
avui se situa el sud de l’Iraq. Històricament, es poden considerar els sumeris com la 
primera gran civilització, per la seva organització en tots els àmbits: vies de 
comunicació, urbanització, art, escriptures, lleis, etc.  
 
L’exposició recorre els fonaments culturals de la civilització sumèria, a través de 
més d’un centenar d’objectes, entre escultures, relleus, textos, màscares, segells, 
etc. Gràcies a aquestes peces, es dóna a conèixer la importància d’aquesta cultura, 
sense la qual no s’entén tota la història del Pròxim Orient antic ni la concepció 
posterior del món grec ni l’imaginari bíblic, que beu de les concepcions mentals 
mesopotàmiques. 



 
 
4) Dibuixos italians de la Col·lecció Rothschild  

CaixaForum Palma, juny-setembre del 2011 

 
CaixaForum Palma acollirà una exquisida selecció de dibuixos italians pertanyents a 
la col·lecció que el baró Edmond de Rothschild va reunir en vida (va aplegar més de 
70.00 obres) i que és en possessió del Museu del Louvre des del 1935. 
 
A partir del Renaixement, l’ús del dibuix es va assentar plenament en el món artístic 
italià. Els dibuixos que es podran veure a CaixaForum Palma pertanyen a artistes 
italians de renom, que van des del darrer manierisme fins al barroc, i suposen un 
reflex fidel de la seva pràctica durant els segles XVI i XVII. Es podran veure, entre 
molts d’altres, alguns retrats de Federico Barocii, Guido Reni o Salvatore Rosa, així 
com peces representatives de totes les escoles italianes de l’època. 
 
 
5) Art Copte 

CaixaForum Lleida, abril-juliol de 2011 

CaixaForum Girona, setembre-novembre de 2011 

 
Aquesta exposició està dedicada a la civilització que neix a Egipte a partir de l’època 
romana i que s’allarga fins a la conquesta àrab, a mitjan segle VII dC. La mostra 
repassa els tres períodes històrics dels cristians a Egipte: el període romà, el bizantí 
i l’islàmic. 
 
Així, la mostra explica la confluència en la civilització copta del cristianisme, la 
memòria dels faraons, les aportacions de l’Egipte hel·lenístic i bizantí, i el dinamisme 
de la cultura aràbiga, a l’expansió de la qual van contribuir àmpliament. A partir de 
teles, tapissos, pintures, ceràmiques, papirs, vestits, mobiliari funerari i eines de la 
vida quotidiana, el visitant podrà conèixer la cultura copta, així com la seva 
escriptura, la seva forma de vestir i la seva vida religiosa i funerària. 
 
 
”la Caixa”, amb els grans museus del món 

 
La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre és fruit de la 
voluntat de totes dues institucions de promoure el coneixement a partir de 
l’organització d’exposicions de tipus arqueològic que permetin apropar-se a altres 
civilitzacions, i també de mostres d’art antic i modern.  
 
Aquest acord s’emmarca en una nova línia d’actuació impulsada per l’Obra Social 
”la Caixa” per promoure aliances estratègiques amb els grans centres museístics 



del món, amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural i fomentar sinergies 
entre diferents institucions de primer ordre internacional. 
 
Recentment, el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, va 
signar amb el president del Patronat del Museu del Prado, Plácido Arango, un altre 
conveni de col·laboració per desenvolupar la iniciativa ”la Caixa”. Museu del Prado. 

L’art d’educar, ambiciós programa educatiu per al públic escolar i familiar que visita 
el Museu del Prado, que arribarà a més de 200.000 infants en edat escolar aquest 
mateix curs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si en voleu més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 


