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El cinema i les avantguardes artístiques del segle XX també seran protagonistes 
en els pròxims mesos al centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
El British Museum i Robert Capa 

protagonitzaran la nova temporada  
de CaixaForum Sevilla 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” avança la proposta d’exposicions i activitats 

de CaixaForum Sevilla per als primers mesos del 2018. Després de 
tancar l’any amb més de 229.000 visitants en els deu primers mesos 
d’activitat, el centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a Sevilla es 
prepara per acollir quatre noves grans exposicions. 
  

• El llegendari fotoperiodista Robert Capa serà el primer protagonista 
de la programació del 2018. Encara que Capa és conegut sobretot 
com un mestre de la fotografia de guerra en blanc i negre, la proposta 
de CaixaForum Sevilla posarà l’accent en una part de la seva obra 
desconeguda: el treball que va fer durant tota la seva carrera en color.  
 

• Al març es materialitzarà la primera col·laboració amb el British 
Museum a Sevilla amb Agon! La competició a l'antiga Grècia, una 
ambiciosa mostra que analitzarà l’esperit competitiu tan característic 
d’aquesta civilització, amb obres que per primera vegada sortiran de 
Londres per a aquest projecte. 
 

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

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

Construint nous mons 1914-1945, exposició que ofereix una relectura 
de les primeres dècades del segle XX a través d’una acurada selecció 
d’obres amb noms essencials com Man Ray, Marcel Duchamp, Raoul 
Hausmann, André Masson, George Grosz i Francis Picabia, entre 
molts d’altres. 
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Sevilla, 16 de gener de 2018 La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l'Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària "la Caixa", Ignasi Miró; i el director de CaixaForum Sevilla, Moisés 
Roiz, han presentat aquest matí la programació del centre cultural de l’entitat 
per al període comprès entre gener i agost del 2018.  
  
Després d’haver-se posat en marxa el passat 3 de març de 2017, i d’haver-se 
consolidat ràpidament entre l’oferta cultural de la ciutat, la programació incidirà 
aquest any en el caràcter diferencial de CaixaForum Sevilla com a espai 
d’unió entre cultura i ciutadania. Aquest esperit cívic, que fa de CaixaForum 
Sevilla un model de centre cultural únic a la ciutat, es veurà reflectit el 2018 en 
una oferta ampliada d’activitats en la qual tenen cabuda tots els públics. 
 
Amb més de 229.000 visitants en els deu primers mesos d’existència, 
CaixaForum Sevilla s’ha erigit en una plataforma alineada amb les inquietuds 
socials actuals, que potencia el valor de la cultura com a element d’integració 
social. A través de les exposicions programades, així com de concerts, cicles 
de conferències i debats, projeccions de cinema, 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 de totes les edats. 
 
De l’antiga Grècia al cinema actual, una temporada per a tots els públics 

 
CaixaForum Sevilla va obrir les portes el 3 de març de 2017 consagrant tot 
l’espai expositiu a les seves col·leccions d’art. Més endavant, van omplir les 
sales les obres de Joaquín Sorolla i Marià Fortuny, i l’any va acabar amb la 
gran estrena de l’exposició Disney. L’art d’explicar històries, en exhibició fins al 
pròxim 18 de febrer. 
 

Per a aquesta segona temporada, l’Obra Social ”la Caixa” prepara un 
programa ple de grans exposicions, reflex de la voluntat de l’entitat de 
presentar una oferta cultural per a tots els públics. 
 
La primera exposició de la temporada tindrà com a protagonista el llegendari 
fotògraf Robert Capa. La mostra Robert Capa en color, que iniciarà a Sevilla 
un periple per diferents centres CaixaForum, explorarà el vessant més 
desconegut de Capa. Mundialment reconegut per les seves fotografies 
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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 

bèl·liques en blanc i negre, després de la publicació el 1938 de les seves fotos 
de la Guerra Civil Espanyola va ser qualificat pel Picture Post com el «fotògraf 
de guerra més important del món». Les seves 
imatges més conegudes, la major part en 
blanc i negre, simbolitzen per a molts la 
brutalitat i el valor de la guerra, i en van 
canviar la percepció pública, en establir nous 
estàndards per a la fotografia bèl·lica.  
 
L’exposició se centra en les instantànies que 
Capa va capturar en color al llarg de la seva 
carrera, moltes de les quals mai no es van 
publicar. Entre les més de 150 peces 
procedents de l’International Center of 
Photography de Nova York, destaquen els 
retrats a color de grans personatges com Pablo Picasso, Humphrey Bogart, 
Ava Gardner o Truman Capote, entre molts d’altres. 
 
A partir del 21 de març, es podrà veure a CaixaForum Sevilla la primera 
exposició que es materialitza a la capital andalusa fruit de l’aliança estratègica 

entre l’Obra Social ”la Caixa” i el British Museum. 
Després d’haver passat per CaixaForum Madrid i 
CaixaForum Barcelona, arribarà a Sevilla Agon! La 

competició a l’antiga Grècia, una mostra que explora 
l’esperit competitiu que imperava a la societat grega a 
partir de les obres mestres de la famosa col·lecció del 
British Museum, que inclou exemples refinats i rars 
d’armadures, escultures, joies, monedes i ceràmica.  
 
La mostra en col·laboració amb el British Museum ens 
acosta a l’antiga Grècia amb més de 170 peces. Entre 
les obres, destaquen algunes peces icòniques 
procedents del mausoleu d’Halicarnàs que, per 
primera vegada, surten de Londres per a aquest 
projecte i que són considerades una de les set 
Meravelles de l'Antiguitat.  
 

 

 

Robert Capa. Esquiadora prenent el sol davant el 
Matterhorn, Zermatt, Suïssa, 1950. © Robert Capa / 

International Center of Photography / Magnum Photos.  
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Després de l’èxit de Disney. L’art 

d’explicar històries, el cinema tornarà a 
CaixaForum Sevilla, en aquest cas en 
col·laboració amb la prestigiosa 
Cinémathèque Française. Cinema i 

emocions. Un viatge a la infància 
pretén indagar en el paper fonamental 
que ha tingut la infància en la creació 
d’històries i personatges mítics en el 
cinema, aprofundint en la poderosa 

influència que aquestes pel·lícules han tingut en el desenvolupament del públic 
infantil.  
 
La mostra crea una experiència immersiva a partir de l’escenografia i de 
recursos com ara la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles de 
diferents 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 diferents cineastes, permetrà als adults 
compartir amb els infants els seus records i el seu imaginari infantil, i als 
infants, continuar creixent en el seu camí cap a l’edat adulta. 
 
Al juliol, l’art modern serà el gran protagonista 
amb la mostra 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 
acurada selecció d’obres procedents de la 
col·lecció de l’IVAM i de la Col·lecció Alfaro 
Hofmann.  
 
CaixaForum Sevilla reunirà més de 370 obres 
de les principals figures de l’escena creativa de 
les primeres dècades del segle XX, prenent com 
a punt de partida el llegat de l’escultor Julio 
González (1876-1942) i estenent-se en diferents 
ramificacions per les personalitats i els 
moviments més representatius d’un moment crucial de l’art europeu: des de 
l’obra pionera de Man Ray i Marcel Duchamp fins al futurisme, el 
constructivisme i l’avantguarda russa.  

El laberint del faune (2006). Guillermo del Toro. Imatge cedida per 
Telecinco Cinema 

Gustav Klutsis, Transport (1929). © IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Valenciana 
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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” pretén 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 CaixaForum es parlarà sobre les disciplines i els temes més variats  
—ciència, economia, pensament clàssic i contemporani, literatura i poesia, 
cinema, arts plàstiques, etc.—, amb l’objectiu de promoure el debat social 
actual i aprofundir en l’origen de les nostres arrels culturals. 
 
Per als pròxims mesos, s’ha preparat un extens repertori de propostes 
culturals, que van des de trobades amb joves artistes i creadors espanyols fins 

a cicles de conferències de temàtiques variades, passant per cicles de cinema 
o una completa programació musical amb concerts, òpera i dansa filmada, i 
espectacles familiars. Les exposicions, a més, inclouen una oferta àmplia i 
innovadora d’activitats relacionades. 
 
Així mateix, per a aquesta temporada es consolida la programació especial 
prevista per a les Nits d’Estiu, així com la participació en activitats de ciutat com 
ara la Nit dels Museus. 
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Robert Capa en color  
 

Del 7 de febrer al 13 de maig de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Capa. Pablo Picasso jugant a l’aigua amb el seu fill Claude, Valàuria, França, 1948.  
© Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos.   
 
 

 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” explora el vessant més desconegut de l’emblemàtic 

fotoperiodista Robert Capa a través de 150 imatges 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 qualificat pel Picture Post com el «fotògraf de guerra més important del món». Les 

seves imatges més conegudes, la major part en blanc i negre, simbolitzen per a molts la 
brutalitat i el valor de la guerra, i en van canviar la percepció pública, en establir 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 informar sobre la guerra sinojaponesa. Tot i que només van 
sobreviure quatre de les impressions d’aquell 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 Gardner o 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 capturar en 
color, moltes de les quals mai no es van publicar. Capa en color inclou més de 150 còpies 

contemporànies, així com documents personals, revistes en les quals van aparèixer 
originalment algunes de les imatges i un audiovisual amb extractes d’una de les poques 
entrevistes radiofòniques que es conserven de Capa. 
 
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 21 de març al 17 de juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

La primera mostra amb el British Museum ens acosta a l’antiga Grècia a partir de 
més de 170 peces, algunes de les quals viatgen per primera vegada fora de Londres  

 
L’esperit competitiu és inherent a la naturalesa humana. Va ser freqüent a tota la 
societat grega antiga, entès no només com a conflicte o agressió, sinó també com una 
emoció positiva i unificadora. La mostra Agon! La competició a l’antiga Grècia analitza 
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 inclou altres àmbits, com ara 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 íntegrament la civilització grega antiga. La destresa atlètica es 
fomentava des d’edats primerenques i constituïa una part integral de l’educació i del 
ritus de pas d’infants a homes. La rivalitat sorgia a totes les classes socials, des dels 
més rics fins als més pobres, i s’observava en els conflictes de la mateixa estructura 
política de les ciutats estat independents. 
 
L’exposició està formada per una gran selecció d’objectes grecs de les col·leccions del 
British Museum, que inclou exemples refinats i rars d’armadures, escultures, joies, 
monedes i ceràmica. Entre les obres, destaquen algunes peces icòniques procedents 
del mausoleu d’Halicarnàs que mai abans 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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Cinema i emocions. 
Un viatge a la infància  

 

Del 13 de juny al 23 de setembre 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 en el paper fonamental 

de la infància en la creació d’històries i personatges en el cinema, i en la influència que 
aquestes pel·lícules han tingut en el públic infantil.  
 

La creació cinematogràfica ha travessat des dels seus inicis 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 espectadors, en set àmbits al voltant de 

les emocions que sentim al llarg de la vida, però a les quals ens enfrontem per primera 
vegada durant la infància: 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 avui dia. 
 
La mostra crea una experiència immersiva a partir de l’escenografia i de recursos com 

ara la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles de diferents 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, continuar creixent en el seu camí cap 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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 Les avantguardes 

històriques. 
Construint nous mons 1914-1945 

 

Del 20 de juliol al 4 de novembre de 2018  
 
 
 
 
Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Petita vetllada dadà), 1922. 
© Kurt Schwitters, VEGAP, Barcelona, 2017 

 
 

 
 

La mostra aplega 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 (IVAM), 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 acurada selecció d’obres de la col·lecció de l’IVAM i de la Col·lecció Alfaro 
Hofmann.  

 
L’exposició, formada per més de 400 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, entre 
els quals destaquen Man Ray, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann, André Kertész, 

Georges Hugnet o André Masson, entre altres artistes. D’altra banda, un gran grup 
d’obres aplega un conjunt de pràctiques artístiques d’ordre analític materialitzades en 
formes abstractes, que situen com a clara referència Marcel Duchamp. Aquestes dues 

línies van acompanyades d’un significatiu nombre de creacions vinculades a l’art de la 
propaganda, la crítica social i el compromís polític, que van tenir en el fotomuntatge un 
instrument d’intervenció plàstica de primer ordre, amb artistes com Gustav Klutsis, 

Valentina Kulagina, George Grosz, John Heartfield i Josep Renau. 
 
Comissariat: José Miguel G. Cortés, director de l’IVAM, i Josep Salvador, 
conservador de l’IVAM 
Organització: Exposició produïda per l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), en 
col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa” 
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NIT DELS MUSEUS 

Dissabte 19 de maig de 2018 

 
L’Obra Social ”la Caixa” participa, per segon any consecutiu, en la Nit dels Museus, 
que ofereix a tots els sevillans múltiples experiències per gaudir d’una nit de celebració 
de la cultura. 
 

• Entrada gratuïta a les exposicions de 19 a 22 h 
 

• Projecció de curts BAFTA 
Gràcies a una col·laboració amb el British Council, 
com a soci cultural de la British Academy of Film and 
Television Arts (BAFTA), presentem els BAFTA Short 

Film 2018 Nominees, un programa dedicat a la difusió dels millors 
curtmetratges britànics. El programa inclou vuit curtmetratges, tres dels quals 
són d’animació: The Party, A Love Story, Mouth of Hell, Standby, Tough, 
Consumed, The Alan Dimension i Home. 

 

• Concert (artista per confirmar) 
 
 
NITS D’ESTIU 

Del 27 de juny al 25 de juliol 

 
Un estiu més, l’Obra Social ”la Caixa” 
presentarà el cicle Nits d’Estiu, amb una 
programació especial que omplirà les nits 
dels dimecres a CaixaForum Sevilla amb 
rellevants iniciatives artístiques.  
 
La música serà la principal protagonista del 
programa, amb l’organització de la iniciativa 
El musical participatiu —concert per a cor, 
solistes i conjunt instrumental que proposa 

un atractiu viatge per la història del teatre musical de Broadway, des dels seus orígens 
fins avui dia— i de tres concerts més de tota mena d’estils que faran de les nits a 
l’edifici de CaixaForum Sevilla una cita ineludible.  
 
A més, la nit del 4 de juliol es preveu l’activitat Art in Motion, en la qual dos artistes 
plàstics crearan murals en directe acompanyats per un discjòquei. 
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TROBADES AMB… 
 
Amb la finalitat de donar a conèixer joves creadors, l’Obra Social ”la Caixa” consolida 
la iniciativa Trobades amb…, una cita mensual amb els creadors més destacats del 
panorama actual. D’una manera informal i còmplice, els artistes comparteixen amb el 
públic assistent a CaixaForum els detalls del seu procés de creació i els moments clau 
de les seves trajectòries.  
 
Trobades amb… proposa un espai pròxim per descobrir la manera com aquests 
creadors van iniciar la seva trajectòria creativa, com es relacionen amb la seva obra, 
quines són les seves referències i inquietuds, com és el seu dia a dia… En definitiva, 
es tracta d’esbrinar en primera persona qui hi ha darrere els projectes creatius més 
destacats d’Espanya en el camp de la literatura, les arts escèniques, la il·lustració, 
el disseny gràfic, la música, les arts visuals, el cinema i la fotografia.  
 
A CaixaForum Sevilla ja s’ha iniciat el cicle amb una primera trobada amb Martin Satí, 
el dia 12 de gener passat. Per als pròxims mesos s’han programat quatre trobades 
més: 

 
• Btoy (9 de febrer) 

Andrea Michaelsson (Barcelona, 1977) és Btoy, artista urbana de Barcelona 
amb arrels a l’Uruguai i una de les poques dones grafiteres que han recorregut 
els carrers de ciutats de mig món amb els seus stencils i esprais. Ha 
aconseguit exposar en galeries d’Indonèsia, Itàlia, Alemanya, Mèxic, etc., a 
més de col·laborar ni més ni menys que amb Banksy. 

 
• Ajo (9 de març) 

María José Martín de la Hoz (Madrid), més coneguda com a Ajo, és cantant del 
grup de rock experimental Mil Dolores Pequeños, agitadora de l’escena 
independent madrilenya i, per damunt de tot, micropoetessa. Ha publicat quatre 
llibres de micropoemes que han estat molt ben rebuts pel públic.  
 

• Boa Mistura (13 d’abril)  
L’equip multidisciplinari de Boa Mistura 
desenvolupa la seva obra a l’espai públic amb 
un objectiu fonamental: aconseguir que sigui 
menys gris. Han alegrat ja els racons de països 
com Sud-àfrica, Noruega i Panamà, i de ciutats 
com Berlín i Nova Delhi, entre d’altres. La seva 
obra ha estat exposada a la Biennal de 
l’Havana 2015, la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2012, el Museu Reina 
Sofia i el CAC de Màlaga, per posar només alguns exemples. 
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• Niño de Elche (11 de maig) 
Niño de Elche és Francisco Contreras (Elx, 1985), un cantaor eclèctic i 
multidisciplinari que toca tots els camps: flamenc experimental, poesia, 
performance, rock, escriptura, improvisació lliure i electrònica. Entre les seves 
múltiples propostes, destaquen el diari-disc Sí, a Miguel Hernández, el disc 
Voces del extremo (millor àlbum d’Espanya, segons alguns mitjans 
especialitzats) i el seu llibre No comparto los postres.  

 
ACTIVITATS AL VOLTANT DE LES EXPOSICIONS 

 
Com és habitual en totes les exposicions que organitza l’Obra Social ”la Caixa”, la 
mostra es complementa amb un complet cicle d’activitats pensat per a tots els públics. 
Això es concreta en l’espai educatiu inclòs a la mateixa exposició, així com en visites 
comentades i dinamitzades, un cafè-tertúlia per a gent gran, cicles de conferències, 
projeccions i activitats especials. Per a les pròximes exposicions, destaquen les 
següents: 
 

• Del 13 de gener al 10 de febrer 
Cicle de projeccions L’art d’explicar 

històries en el qual les pel·lícules 
seleccionades tenen en comú amb 
Disney les fonts d’inspiració, les formes 
de narració i l’ús d’una impressionant 
estètica. Quatre films inoblidables, 
dotats de poesia, bellesa i sensibilitat: 
El riu (Jean Renoir, 1951), La Bella i la 

Bèstia (Jean Cocteau, 1946), Legend 

(Ridley Scott, 1985) i Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990). 
 

• 5 de maig 
El dia de l’antiga Grècia 
De la mà dels arqueòlegs i especialistes de KuanUm!, coneixerem alguns 
costums culinaris i quotidians dels antics grecs d’una manera participativa i 
amena, amb els tallers «Spa a la grega» i «Deĩpnon: menjar a la grega», i la 
conferència Showcooking. La cuina grega en directe. 

 
PROGRAMACIÓ MUSICAL I D’ARTS ESCÈNIQUES 

 
• Temporada musical 

L’Obra Social ”la Caixa” presentarà una nova programació estable de concerts, 
amb algunes figures rellevants de l’escena musical actual. Una invitació per 
gaudir d’una àmplia varietat d’estils de música que, després de la visita el dia 9 
de gener passat de l’arpista gal·lesa Catrin Finch i el kora senegalès Seckou 
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Keita, continuarà amb el concert del compositor i violinista Jacky Molard, icona 
indispensable de la música celta i popular bretona, en format de quartet. El 
concert tindrà lloc el pròxim 13 de març. 
 

• Espectacles familiars 
Dins de la programació que organitza l’Obra Social ”la Caixa”, destaquen els 
espectacles familiars —que, paral·lelament, també s’ofereixen per al públic 
escolar—, en els quals pares i fills comparteixen l’experiència de gaudir d’una 
programació atractiva i variada. Per a aquest curs acadèmic s’han previst tres 
tandes de espectacles: 
 
- ¡Sakapatú! Un viatge per la música andina 

Dissabtes 17 i 24 de febrer, i diumenges 18 i 25 de febrer de 2018 
Sakapatú, grup integrat per quatre músics que procedeixen de Xile i el 
Perú, ens convida a un viatge que va començar fa més de 500 anys. A 
través de les cançons i els instruments, ens endinsarem en la música 
andina i la seva evolució històrica. 
 

- Acaba’t la sopa! 
Dissabtes 10 i 17 de març, i diumenges 11 i 
18 de març de 2018 
Diferents melodies i ritmes sorgiran 
inesperadament dels llocs més 
sorprenents, i transformaran una cuina en 
un espai sonor que descobrirà un munt de 
sons i músiques. 

 
- Els petits més grans. Les faules de l’equilibri 

Dissabte 7 d’abril de 2018  
Aquest espectacle de titelles convida els nens i les nenes a conèixer i 
respectar el fascinant món dels insectes i a descobrir, a través de tres 
històries, les relacions de mutualisme entre alguns d’ells, com ara la tasca 
pol·linitzadora de les abelles o la metamorfosi de les papallones.  

 

CICLES DE CONFERÈNCIES 

 
• Cicle de música: Redescobrir les obres mestres 

Del 25 de gener al 15 de febrer de 2018 
Poques vegades tenim l’oportunitat de conèixer «des de dins» unes obres que, 
lluny de considerar inaccessibles, hauríem de poder sentir com a plenament 
vitals i properes. Aquest cicle de conferències, coordinat per Rafael Esteve, 
professor d’història de la música, redescobreix una música que, escrita en 
alguns casos fa segles, ha transcendit el temps en què va ser composta i 
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ressona fins i tot amb més força actualment. Així mateix, hi afegeix noves 
capes de comprensió, diferents lectures i una nova possibilitat d’enriquiment. 
 

• Cicle de ciència: Una vida sense matemàtiques? 
Del 22 de febrer al 15 de març de 2018 
En aquest cicle de conferències es parlarà de matemàtiques. I també 
d’emocions. Tots els dubtes quedaran resolts en quatre sessions —a càrrec de 
reconeguts divulgadors— que mostraran una faceta important, i de vegades 
poc coneguda, de les matemàtiques.  
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / jgarcial@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/ 

 
 


