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La relació del creador amb el seu entorn protagonitza la segona mostra del 
cicle Comisart, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” de suport a comissaris 
emergents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El títol de la nova exposició del cicle Comisart fa al·lusió al gest del pintor 
de dur una tela, i ens remet al moment en què els artistes van decidir deixar 
l’estudi per sortir a pintar à plein air. Sota el braç: entre el palmell de la mà i 

l’aixella és una aproximació a aquests límits que han condicionat 
històricament el treball de l’artista. Amb aquesta premissa, la mostra ens 
retorna al cos, al coneixement de la realitat a través del cos i a l’art com 
una manera d’acostar-se a la realitat des de l’escala humana que crèiem 
perduda. La mostra s’inscriu en el programa de l’Obra Social ”la Caixa” 
que, cada dos anys, convida joves comissaris amb una formació 
internacional en el camp de l’art a desenvolupar els seus projectes, basats 
en els fons de la Col·lecció ”la Caixa” i de la Col·lecció MACBA. Aquesta 
vegada, n’és el comissari Àngel Calvo Ulloa, nascut a Lalín, Pontevedra, el 
1984, que ha seleccionat vuit obres de les dues col·leccions i ha convidat a 
participar-hi sis artistes més. En total són 14 els artistes que integren la 
mostra: Francesco Arena, Jorge Barbi, stanley brouwn, Fernando García, 
Christian García Bello, Irene Grau, Pere Llobera, Fina Miralles, Radouan 
Mriziga, Perejaume, Rodríguez-Méndez, Pedro G. Romero, Thomas Schütte 
i Juan Uslé. 
 

 
Sota el braç: entre el palmell de la mà i l’aixella. Dates: del 31 de gener al 20 de maig 
de 2018. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Àngel Calvo 
Ulloa. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
  

Catàleg en línia: https://caixaforum.es/es_ES/barcelona/fichaexposicion?entryId=256848 
 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart 



 

 

 

 

Nota de premsa 
 
 

 3

Barcelona, 30 de gener de 2018. L’Obra Social ”la Caixa” presenta Sota el 

braç: entre el palmell de la mà i l’aixella, la segona de les tres exposicions que 
componen el cicle Comisart. Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”, el 
qual ja celebra la tercera edició.  
 
Aquest projecte de l’Obra Social ”la Caixa” s’emmarca en la voluntat històrica 
de l’entitat de contribuir a incrementar la capacitat de generar coneixement i 
sensibilitat envers l’art més actual. Fer conèixer la creació contemporània 
trencant les barreres que sovint la separen del públic és un dels objectius de 
l’entitat en l’àmbit cultural. 
 
El programa Comisart, creat per l’Obra Social ”la Caixa” el 2012, vol donar a 
conèixer el treball de joves crítics i comissaris d’art i oferir-los la possibilitat de 
desenvolupar un projecte d’exposició a partir dels fons de l’entitat. La idea va 
néixer en constatar la transformació que ha experimentat en els últims anys el 
món de la crítica i del comissariat: molts joves han viatjat a l’estranger, han 
estudiat a les millors universitats i han treballat en museus i institucions de 
primera línia. D’aquestes experiències cosmopolites, n’ha sorgit una nova 
mirada sobre l’art contemporani que, sovint, no troba camins per manifestar-se: 
costa trobar espais de comunicació entre els crítics joves, les noves lectures de 
l’art, la comunitat artística i el públic. 
 
L’interès de Comisart és múltiple: per als joves comissaris, representa una 
oportunitat per desenvolupar les seves idees en contacte amb les obres dels 
grans artistes del nostre temps, ja que la comunitat artística i el públic els 
permet descobrir noves veus crítiques i noves formes de viure l’experiència 
contemporània. 
 
A la tercera edició de Comisart, s’hi van presentar més de 60 propostes. Aquest 
programa brinda l’oportunitat de treballar amb obres de primer nivell i de dur a 
terme un projecte expositiu en condicions professionals, amb l’ajuda d’un tutor i 
amb tots els mitjans que l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició dels 
projectes seleccionats. Amb Comisart, l’entitat dona continuïtat a la seva llarga 
trajectòria de compromís amb els nous talents en l’àmbit de la cultura en 
general, i de les arts visuals en particular. Al llarg dels anys, l’entitat ha 
programat diverses iniciatives, amb la voluntat de donar més projecció als joves 
que inicien el seu camí professional i per reforçar l’aposta que fa per l’art 
emergent. 
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El programa de suport al comissariat emergent de l’Obra Social ”la Caixa” està 
destinat a comissaris d’art menors de 40 anys, amb nacionalitat o residència 
espanyola i que hagin comissariat prèviament un mínim de tres exposicions. 
Queden descartats els comissaris i les comissàries que tenen una trajectòria 
professional consolidada. Comisart es concreta en un programa de periodicitat 
biennal que desenvolupa tres projectes expositius específics a partir de les 
obres disponibles que formen la Col·lecció ”la Caixa”.  
 
Sota el braç: entre el palmell de la mà i l’aixella és la segona de les tres 
mostres consecutives que formen la tercera convocatòria de Comisart. El títol 
remet a les dimensions de les teles que els artistes poden transportar, limitats 
per la distància que hi ha entre el palmell de la mà i l’aixella. I ens transporta a 
un moment molt concret de la història de l’art, en el qual els pintors van optar 
per treballar a l’aire lliure, cosa que va suposar un canvi radical en la relació 
interior-exterior que hi havia hagut fins aleshores.  
 
L’obra es torna portàtil, però, en ampliar el taller i suprimir les barreres 
arquitectòniques que en condicionen la mida, serà el seu desplaçament 
geogràfic allò que passarà a esdevenir el nou obstacle. Per aquestes i altres 
raons, hi ha qui va optar i opta per reduir al màxim aquestes necessitats 
espacials, i limita la seva tasca com a artista a un simple registre en forma 
d’esbossos, escrits, fotografies o filmacions.  
 
Sota el braç: entre el palmell de la mà i l’aixella és un acostament a aquests 
límits que han condicionat històricament el treball de l’artista. Un punt de partida 
que, tot i que inicialment se centra en els límits físics, va més enllà i prova de 
reflectir la relació del creador amb el seu entorn més proper. 
 

Aquesta mena de plantejaments han existit en l’art des de l’antiguitat, i han 
desembocat avui dia en exercicis de tipus bàsic que, tanmateix, impliquen una 
arrancada necessària per articular aquesta proposta. Els treballs que la 
componen aborden la pèrdua de poder davant d’una sèrie de situacions que 
tenen l’afany de sobrepassar l’escala humana o bé de reduir-s’hi, cedint a 
aquesta dimensió que inclou tots els processos que ens relaten i ens retraten. 
Les idees, la seva formalització, els materials utilitzats i la transformació a la 
qual totes les obres sembla que estan abocades converteixen el muntatge 
expositiu en un espai mutable, sense drama, que ha derivat en una investigació 
de llarg recorregut i que, més enllà de les forces contingudes en cadascuna de 
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les obres, es pot entendre com un intent de llegar una cosa tan simple com 
això: la possibilitat d’entendre l’art sobre la base de l’espai físic al qual ens 
remet el títol d’aquesta exposició, i que en aquest espai hi estigui tot contingut. 
 
L’exposició, comissariada per Àngel Calvo Ulloa, reuneix un conjunt d’obres —
des de pintura, fotografia, instal·lacions i performances— dels artistes 
Francesco Arena, Jorge Barbi, stanley brouwn, Christian García Bello, 
Fernando García, Irene Grau, Pedro G. Romero, Pere Llobera, Fina Miralles, 
Radouan Mriziga, Perejaume, Rodríguez-Méndez, Thomas Schütte i Juan Uslé. 

 
 
OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 

 
Francesco Arena 
Cabin around the studio around pillar (clockwise-counterclockwise) 

[Cabana al voltant de l’estudi al voltant d’un pilar (en el sentit de les agulles del rellotge i en 
sentit contrari)] 
2014 
Instal·lació i performance 
Gentilesa de l’artista, Sprovieri Gallery i Nogueras Blanchard 
 
Francesco Arena (Torre Santa Susanna, Itàlia, 1978) estableix en la seva obra una sèrie de 
relacions entre dades històriques i les seves pròpies dades antropomètriques. Cabin around the 

studio around pillar (clockwise-counterclockwise) consta d’una barra de metall de 30 metres de 
llarg —la mateixa longitud que el perímetre de la cabana de Ludwig Wittgenstein— doblegada 
fins a formar un rectangle de 5,32 × 3,95 metres que es correspon amb el perímetre de l’estudi 
d’Arena. De tant en tant, quatre performers aixequen l’estructura i la fan girar 360 graus, 
esquivant els obstacles que interfereixen en aquest procés. S’estableix així una relació entre el 
lloc de treball de Wittgenstein i el de l’artista. 
 
 
Jorge Barbi 
Invernáculo. Recipiente per ausentarse 

[Hivernacle. Recipient per absentar-se] 
1993 
Suro i paper 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Des de la dècada dels vuitanta, Jorge Barbi (A Guarda, Pontevedra, 1950) ha adoptat la deriva 
com a mecànica de treball per familiaritzar-se amb l’entorn i analitzar els fenòmens que s’hi 
produeixen, extraient del medi natural diferents elements orgànics i inorgànics que componen, 
a grans trets, un art caracteritzat per la soledat. La sensació d’aïllament plana sobre aquesta 
obra, com també ho fa la necessitat d’una carcassa protectora, d’un lloc de recolliment que es 
vincula amb l’entorn geogràfic en què treballa l’artista. 
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stanley brouwn 
door opening: 209.4 × 66.7 cm (height and width of the door on carme street 62 in barcelona) 

[forat d’una porta: 209,4 × 66,7 cm (alçària i amplada de la porta del carrer del carme 62 a 
barcelona)] 
2005 
aquest és un espai imaginari de 20 × 15 × 10 en antics peus de barcelona,* en el qual l’alçària, 
l’amplada i el lloc del forat de la porta coincideixen totalment amb el forat de la porta en aquesta 
paret 
* un antic peu de barcelona equival a 25,9 cm 
col·lecció macba. fundació macba. donació de l’artista 
 
stanley brouwn (Paramaribo, Surinam, 1935 - Amsterdam, 2017) va començar, a la dècada 
dels anys seixanta, a anotar en peus, colzes o passes les distàncies de cada trajecte que feia 
diàriament per desplaçar-se d’un punt a un altre. Quan el MACBA el 2005 el va convidar a 
treballar en una gran mostra retrospectiva, hi va introduir una sèrie de peces relacionades amb 
el mateix museu i amb la ciutat. El forat que es proposa és una instal·lació específica per a la 
qual brouwn va prendre les mesures en antics peus de Barcelona. L’elecció va ser totalment a 
l’atzar, i només buscava introduir l’espai d’accés estàndard d’un habitatge privat que va triar 
entre les carrers del Raval. 
 
 
Fernando García 
Mediterráneo I 

[Mediterrani I] 
Mediterráneo II 

[Mediterrani II] 
Juny-setembre del 2016 
Lones mullades al mar Mediterrani i assecades al sol en diferents indrets de la Costa Brava i la 
Costa Daurada. Tela sargida, suc de meló, síndria, préssec, figa, pruna, mango, remolatxa, 
llimona i taronja, sorra de platja i diferents rastres naturals 
Gentilesa de l’artista i de la galeria Heinrich Ehrhardt 
L’estiu del 2016, Fernando García (Madrid, 1975) va adquirir dues teles blaves de grans 
dimensions i va establir la rutina d’endur-se-les quan anava a diferents platges de la costa 
catalana. Molles i esteses damunt la sorra dia rere dia, impregnades amb sucs de diferents 
fruites i amb cosits que en preservaven algunes zones de la marca dels raigs de sol, el treball i 
l’oci es van fondre durant aquestes jornades. El color, les formes i l’explícita relació amb el mar 
Mediterrani són el resultat d’una investigació que Fernando García duu a terme a Barcelona i 
que té com a punt de partida un vell interès pel treball de Joan Miró.  
 
 
 
Christian García Bello 
Tres escalones 

[Tres graons] 
2015 
Grafit, carbó, formigó i fusta de pi 
Gentilesa de l’artista i de la Galería Formato Cómodo 
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El treball de Christian García Bello (la Corunya, 1986) es desenvolupa a mig camí entre 
l’escultura i el dibuix. L’experiència davant del paisatge marca les pautes que segueix la seva 
pràctica, que recorre a un catàleg reduït de materials i els relaciona amb la seva càrrega 
simbòlica corresponent. N’és el resultat un exercici gairebé esotèric que destaca per la 
senzillesa de les composicions i que connecta l’interior de l’estudi amb l’exterior per mitjà 
d’accions com ara caminar, aturar-se i observar. Conceptes com l’horitzó, el viatge o un 
sentiment tràgic davant la vida determinen la posició de cada element i el seu significat en una 
taula de correspondències vinculada a temps passats. 
 
 
Irene Grau 
S 

2017 
Pintura: acrílic sobre tela 
Fotografia: còpia Ultrachrome en paper fotogràfic Photo Rag de 188 g, de Hahnemühle, i 
muntatge sobre Dibond de 2 mm i marc 
Gentilesa de l’artista 
 
Específicament per a aquesta exposició, Irene Grau (València, 1986) va plantejar la possibilitat 
de clausurar durant un cert temps la paret sobre la qual treballa al seu estudi. Per mitjà d’una 
gran tela monocroma evidenciava les limitacions espacials i la mateixa planimetria de l’espai de 
treball, negant al mateix temps la portabilitat de l’obra, una premissa amb la qual ha treballat en 
diversos projectes. D’altra banda, la decisió de fer servir el color blanc ressalta l’interès que té 
per provocar una sensació de buit a l’estudi, i origina una peça que podria suggerir tant un 
període de pausa com l’obligació de treballar a fora. 
 
 
Pere Llobera 
Hal 

2014 
Moble de fusta, metall, tècnica mixta sobre taula i fotografia C-print 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Hal funciona per a Pere Llobera (Barcelona, 1970) com una CPU analògica, com una manera 
de fer-se un autoretrat. Llobera va presentar aquest treball el 2014, en una exposició titulada 
«El mal d’Ensor», que partia de la figura del pintor belga James Ensor (1860-1949), considerat 
un visionari i un virtuós que no va aconseguir mai trobar el seu estil. Llobera utilitza una 
calaixera com a catàleg de destreses i d’interessos. Podria ser una exposició col·lectiva, 
agrupada en un espai mínim, i en canvi és un mostrari d’obsessions i un esgotament tècnic que 
ajuda a definir les seves pròpies limitacions. Llobera utilitza Hal com a mitjà per prendre’s el 
pols com a pintor.  
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Fina Miralles 
Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció realitzada el novembre de 1973 a Sant 

Llorenç del Munt, Espanya] 

1973 
Fotografia a les sals de plata 
Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya 
 
La sèrie «Translacions» que Fina Miralles (Sabadell, 1950) va crear entre 1973 i 1974 està 
considerada com un pas decisiu en la seva pràctica artística. Entre les seves accions, Dona-

arbre destaca perquè es va fer servir a si mateixa com a element desplaçat. Si les accions de 
Fina Miralles exigien un trasllat, en aquest cas va ser el del seu propi cos. L’acció xoca amb la 
immobilitat que la manté enterrada en un espai obert i que provoca aquesta disjuntiva que 
enfronta les dimensions espacials il·limitades amb l’evidència d’una limitació física autoinfligida.  
 
 
Radouan Mriziga 
55 

Performance 
Concepte i interpretació: Radouan Mriziga 
Producció: Moussem Nomadic Arts Centre (Brussel·les) 
Coproducció: C-mine (Genk), WP Zimmer (Anvers) 
En col·laboració amb: Cultuurcentrum Berchem, Pianofabriek (Brussel·les), O Espaço do 
Tempo (Montemor-o-Novo, Portugal), STUK (Lovaina) 
 
55 va ser la primera creació del coreògraf i ballarí Radouan Mriziga (Marràqueix, 1985), un solo 
presentat el 2014 en el qual planteja un joc a partir de la perspectiva i les expectatives del 
públic. A 55, Mriziga aborda un exercici de dansa que investiga, en primer lloc, una successió 
de moviments realitzats imposant-se una sèrie de limitacions que duen a situacions cada 
vegada més complexes. Analitza, al mateix temps, els volums i les distàncies del seu cos, 
assumint els canvis i fent-ne una nova plantilla mètrica a cada pas. El seu cos estableix les 
longituds i es converteix en l’eina per crear un patró geomètric, que es fixa a terra amb l’ajuda 
d’una simple cinta adhesiva de pintor. 55 es converteix així en una exploració de la relació cos-
espai. 
 
 
 
 
 
 
 
Perejaume 
Coll de Pal - Cim del Costabona 

1990 
Fotografies en color i tinta sobre paper vegetal 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
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Coll de Pal - Cim del Costabona és una instal·lació que Perejaume (Sant Pol de Mar, 
Barcelona, 1957) va concebre per a la seva exposició homònima del 1990 a la galeria Joan 
Prats de Barcelona. El projecte va consistir a pujar al pic de Costabona i, una vegada allà, 
dibuixar-hi amb farina la planta de l’espai de la galeria, reformat el 1976 per l’arquitecte Josep 
Lluís Sert. L’exposició presentava únicament aquestes tres imatges: una fotografia de detall de 
les mans de l’artista en plena acció, la planta del projecte de Sert i una gran fotografia que 
mostrava el cim amb la planta del local representada.  
 
 
Rodríguez-Méndez 
Proposición. Soltar 

[Proposició. Deixar anar] 
Sèrie de 72 fulls escanejats. Fotografia en paper RC Color/BN 
Gentilesa de l’artista i de la Galería Formato Cómodo 
 
«Sèrie fotogràfica de papers que han recollit la caiguda de menjar en el trasllat realitzat pel meu 
pare des del plat fins a la boca. Els papers van ser col·locats, un cada vegada, entre el plat i el 
meu pare, durant dues setmanes.» Proposición. Soltar és un treball estretament relacionat amb 
el llenguatge de l’escultura que Rodríguez-Méndez (As Neves, Pontevedra, 1968) explora per 
diferents vies. Insereix aquí la figura de l’«altre», que introdueix el diàleg en la narració, i trenca 
la noció d’aïllament davant el treball fet en la soledat més estricta. 
 
 
Pedro G. Romero 
Archivo F.X.: Entrada: La casa 

[Arxiu F.X.: Entrada: La casa] 
1999-2007 
Enregistrament audiovisual amb la col·laboració d’Israel Galván 
Vídeo monocanal, color, so, 20’ 37’’  
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 
 
A La casa, Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) es planteja el gest poètic d’un bailaor —
Israel Galván— que toca el timbre del 5è A del número 33 de la carrer del Cantàbric, a Badia 
del Vallès. Es tracta d’un polígon d’habitatges on només n’hi ha un que està «alliberat» del 
règim de protecció oficial. Galván marca amb el seu ball cada una de les estances del pis per 
definir un mapa nou, a mig camí entre la topografia i l’homenatge. Es proposa una acció 
irònica, que estableix la possibilitat d’adquirir aquest habitatge i convertir-lo en l’única propietat 
privada del polígon.  

 
 
 
Thomas Schütte 
For the Birds 

[Per als ocells] 
1997 
Fusta pintada 
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Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Thomas Schütte (Oldenburg, Alemanya, 1954) treballa des de finals de la dècada dels setanta 
en sèries que analitzen de forma irònica l’aïllament, la inseguretat i l’abatiment. Les seves 
maquetes arquitectòniques constitueixen una de les seccions més importants de la seva obra, 
en què parteix de dissenys simplificats fins a l’extrem d’oferir als espectadors una sensació de 
protecció i d’empara. For the Birds gira a l’entorn d’una sèrie d’idees que Schütte ja havia 
abordat altres vegades, a partir de diferents propostes constructives per a estudis d’artistes. 
 
 
Juan Uslé 
Soñé que revelabas VII 

[Vaig somiar que revelaves VII] 
2000 
Pintura vinílica, dispersió i pigments sobre tela 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Juan Uslé (Santander, 1954) ha treballat des del 1997 en una sèrie de pintures negres amb 
pinzellades que, més enllà de l’al·lusió al gest, plasmen la freqüència cardíaca del pintor. Va 
pintar Soñé que revelabas de nit, amb l’estudi tancat i barrat, i per mitjà d’una acció monòtona 
provocada per la seqüencia del pols. Com afirma l’artista, «cal concentració, i comporta tensió, 
temps i, per descomptat, la impossibilitat que tots els traços siguin iguals. Tampoc el pols no és 
sempre el mateix. S’accelera i es desaccelera».  
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ÀNGEL CALVO ULLOA 
Lalín, Pontevedra, 1984. Viu i treballa entre Espanya i el Brasil 
 
En la seva tasca de comissari, Àngel Calvo Ulloa destaca, com a iniciàtics, el projecte 
d’intervencions públiques «Un disparo de advertencia» (Lalín, Pontevedra), el 2011, i 
«Diàlogos improbables» a l’Espazo Non Lugar (Lalín, Pontevedra), en 2012-2013. Més 
enllà d’aquestes iniciatives, entre 2011 i 2017 ha comissariat diferents propostes per a 
institucions com el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), la Fundación 
Luis Seoane (la Corunya), Tabacalera Promoción del Arte (Madrid), el Centro de Arte 
Alcobendas (Madrid), la Fundación Granell (Santiago de Compostel·la), l’Antiguo 
Instituto Jovellanos (Gijón), el Centro Torrente Ballester (Ferrol), Maus Hábitos (Porto) i 
Palexco (la Corunya), i per a les galeries L21 (Madrid), Rosa Santos (València) i 
JosédelaFuente (Santander). 
 
Premiat per La Casa Encendida en el marc del programa Inéditos 2014, va organitzar 
l’exposició «Aprender a caer». El 2015 va guanyar la convocatòria d’arts visuals de 
Can Felipa (Barcelona) amb la mostra «Fins i tot un paisatge tranquil», i el 2016 va ser 
premiat en el programa Comisart pel projecte Sota el braç: entre el palmell de la mà i 

l’aixella, que es presenta en aquest catàleg. 
 
Ha participat en les residències International Curator Residency, de Fire Station Artists’ 
Studios (Dublín), l’any 2015; en el programa Komisario Berriak, desenvolupat entre 
Tabakalera, Azkuna Zentroa i ARTIUM dins de la Capitalitat Europea de la Cultura 
Donostia - Sant Sebastià 2016, i en la Residência Paulo Reis d’Ateliê Fidalga (São 
Paulo) el 2017. 
 
Actualment prepara, amb Juan Canela, el llibre Curadora/Comisaria per a la Col·lecció 
Paper, de Consonni; l’exposició «Interiores», de Fernando García, per al Centro de 
Arte Caja de Burgos (CAB); i, amb Nuria Enguita i Pedro G. Romero, l’exposició 
«Habitación», de l’Archivo F.X., per al Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de 
Móstoles, La Nau de València i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de 
Barcelona. 
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Del 31 de gener al 20 de maig de 2018 
 
 
 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 

08038 Barcelona 
 

Servei d’Atenció al Visitant 

Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obresocial 
 

Servei d’Informació  

de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
Horari: 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

 

 

Exposicions: 4 € (el preu inclou 
l’accés a totes les exposicions) 

 
— Menors de fins a 16 anys: entrada 

lliure 

— Clients de ”la Caixa”: entrada 
gratuïta 
 

Venda d’entrades: 

CaixaForum.com/agenda  
Entrades també disponibles a 

CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 

 
 
 

 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obresocial  
 @  FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart  


