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Exposicions de nova creació, concerts i conferències amb especialistes 
internacionals protagonitzen una oferta global per a tots els públics 
 

L’Obra Social "la Caixa" presenta la 
programació dels seus centres CaixaForum 

i CosmoCaixa per a aquesta temporada 
 
• Els tresors més grans de l’art islàmic obren la temporada artística a 

CaixaForum Barcelona, en què també destaquen les mostres 
retrospectives dedicades a Federico Fellini i a la producció de Miquel 
Barceló dels últims 25 anys. A més a més, tindran un especial 
protagonisme la fotografia –amb la primera mostra monogràfica 
dedicada a Jacques-Henri Lartigue, i l’exhibició dels treballs guardonats 
en la darrera edició de FotoPres’09– i l’art més actual, de la mà de la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació "la Caixa" explicada per Luis 
Gordillo. 

 
• El centre social i cultural de l’Obra Social "la Caixa" ampliarà enguany el 

nombre d’activitats adreçades a tots els públics, amb conferències sobre 
temes d’actualitat, història, poesia i cinema, i una extensa programació 
musical que abraçarà des de la música antiga fins a les músiques del 
món i experimentals.  

 
• Darwin observador. Darwin naturalista obrirà la temporada d’exposicions 

a CosmoCaixa Barcelona, organitzada amb motiu del 150è aniversari de 
la publicació de l’Origen de les espècies. També destaquen dins la 
programació la singular mostra sobre il·lusionisme i ciència, 
Abracadabra, i l’exposició El gran cercle, que explica com reutilitzar, 
reduir i reciclar les deixalles. L’Obra Social “la Caixa” aposta un any més 
per la celebració de grans esdeveniments científics, les propostes per a 
tots els públics i la protecció del medi ambient.  

 
• CosmoCaixa serà més que mai un lloc de trobada entre la ciència i la 

societat. En aquest sentit, les activitats de divulgació científica se 
centraran en temes d’actualitat i d’interès general dins els cicles de 
conferències i jornades. Entre aquests destaquen els últims avenços 
sobre la investigació del càncer, els aliments transgènics o temes 
mediambientals per ajudar a conèixer millor en quin estat de salut es 
troba el planeta Terra, sempre explicats per grans experts nacionals i 
internacionals. 
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Barcelona, 2 d’octubre de 2009.- El director general de la Fundació "la Caixa", 
Jaume Lanaspa, el director de l’Àrea de Cultura de la Fundació "la Caixa", Ignasi 
Miró, i el director de l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de la Fundació "la Caixa", 
Jorge Wagensberg, han presentat aquest matí la programació de CaixaForum i 
CosmoCaixa per al curs 2009-2010. 
 
Enguany, la programació de tots dos centres es regeix per un mateix principi: la 
consolidació del seu caràcter cívic com a espais de trobada entre la cultura, la 
ciència i la ciutadania, que es reflecteix en una oferta d’activitats àmplia i global en 
la qual tenen cabuda tots els públics. 
 
CaixaForum Barcelona vol ser una plataforma coherent amb les inquietuds socials 
actuals i potenciar el valor de la cultura com a element d’integració social. A través de 
les exposicions d’art antic, modern i contemporani que programarà, així com els 
concerts, els cicles de literatura i poesia, els debats d’actualitat, les jornades socials, 
els tallers educatius i familiars i les activitats adreçades a grups de gent gran, l’Obra 
Social "la Caixa" promou el coneixement i el creixement personal de ciutadans 
de totes les edats. 
 
De cara a la temporada 2009-2010, l’Obra Social "la Caixa" prepara a CaixaForum 
Barcelona un programa global i innovador, al servei de la comunicació, la 
socialització i, en definitiva, el benestar de tots els ciutadans: un model únic de centre 
cultural, cívic i social que l’entitat ha traslladat els darrers anys als altres centres té 
repartits amb el segell CaixaForum. L’any 1993 va obrir el primer CaixaForum a 
Palma, en l’edifici projectat per Lluís Domènech i Montaner, seguit, l’any 2002, de 
l’obertura de CaixaForum Barcelona, instal·lat a l’antiga fàbrica modernista 
Casaramona (obra de Josep Puig i Cadafalch) i l’any 2008, de CaixaForum Madrid, 
al cèntric Paseo del Prado. Des de fa un any, també les ciutats de Lleida i 
Tarragona compten amb el seu CaixaForum, i els seguiran Girona, Saragossa i 
Sevilla. 
 
De la mateixa manera, també CosmoCaixa s’ha convertit en un espai consolidat de 
trobada, en aquest cas entre la ciència, la societat i les institucions, tant a Barcelona 
(fa 28 anys, els cinc últims com a CosmoCaixa) com a Madrid (1999). Les activitats 
de divulgació científica permeten abordar temes de plena actualitat i d’interès general 
a càrrec d’experts nacionals i internacionals, els quals aporten les últimes 
investigacions sobre els temes tractats.  
 
La programació del museu respon, doncs, a la necessitat de donar respostes a la 
societat en temes de ciència que cada dia estan més presents en la vida diària 
de les persones. L’objectiu és estimular el coneixement científic i aconseguir la 



 
 

PROGRAMACIÓ  2009/2010 

 

    

 4 

participació directa dels ciutadans. Noves propostes en formats diversos, tant si són 
conferències com exposicions o jornades, qualsevol format que serveixi per fomentar 
el diàleg, la comprensió i la discussió sobre temes de gran rellevància científica i les 
últimes recerques en aquests camps. 
 
L’art contemporani, la fotografia, el cinema i l’art islàmic, protagonistes  
a CaixaForum Barcelona 
 
La temporada d’exposicions de CaixaForum Barcelona arrencarà la setmana vinent 
amb una gran mostra sobre art islàmic que permetrà veure per primer cop a 
Barcelona alguns dels tresors més grans del món islàmic, des de l’antiga Al-Andalus 
fins a l’Índia. Organitzada per l’Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb The Aga 
Khan Trust for Culture, la mostra reuneix algunes de les millors peces no únicament 
de l’àmbit islàmic, sinó de tot l’art universal, amb la llengua àrab i la religió 
musulmana com a denominador comú.  
 
La programació d’aquest any posa l’èmfasi en les manifestacions artístiques més 
característiques del segles XX i XXI com el cinema o la fotografia, i també la pintura, 
l’escultura i les instal·lacions dels últims 30 anys. En el camp de la fotografia, 
l’exposició FotoPres’09 aplegarà més d’un centenar d’imatges que pertanyen als 
projectes guardonats o becats en la 19a edició del certamen fotogràfic més veterà i 
més ben dotat econòmicament de l’Estat. La mostra té enguany el denominador 
comú de la violència en els països en conflicte, tant de l’Afganistan com del Pakistan, 
Kenya, el Líban o Veneçuela. 
 
A partir del maig, un dels noms cabdals de la fotografia del segle XX, Jacques-Henri 
Lartigue prendrà el relleu en la primera gran mostra monogràfica que té lloc a 
Espanya. Jacques-Henri Lartigue. Imatges d’un món flotant mostrarà la seva mestria 
per retratar la fragilitat de la vida i la lleugeresa del temps. La programació fotogràfica 
d’aquesta temporada es completarà amb una selecció d’imatges de Gervasio 
Sánchez que mostren la vida quotidiana del poble cambodjà. 
 
Després de l’èxit de l’exposició sobre Charles Chaplin organitzada l’any 2007, 
CaixaForum Barcelona acollirà aquesta temporada una altra mostra sobre una de les 
personalitats cabdals en la configuració de la modernitat cinematogràfica: Federico 
Fellini. A Fellini, La Grande Parade, l’Obra Social "la Caixa" desvetllarà els 
mecanismes de la creació del mite fellinià, a partir de més de 400 peces amb 
nombroses fotografies, dibuixos i films inèdits fins ara. Gràcies a aquesta 
retrospectiva, el visitant podrà descobrir les seves obsessions i les imatges que el 
van inspirar per crear una de les filmografies més singulars i influents del segle 
passat. 
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En l’àmbit de l’art contemporani, enguany CaixaForum es complau de presentar una 
exposició de grans dimensions que repassarà l’art dels últims 40 anys des d’una 
personal visió: la d’un dels pintors més importants del nostre país de les últimes 
dècades. Luis Gordillo s’ha capbussat durant un any en la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació "la Caixa", formada per prop de 800 peces i n’ha seleccionat 
un centenar per explicar, des de la seva experiència pictòrica, els moments cabdals 
de l’art contemporani, amb artistes espanyols fonamentals com ara Jorge Oteiza o 
Antonio Saura i algunes de les últimes adquisicions que ha fet la col·lecció i que 
s’exposaran per primer cop al públic.  
 
A partir del març, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona es convertirà en un espai 
permanent d’exhibició de la Col·lecció d’Art Contemporani, amb la voluntat didàctica 
de donar a conèixer els fons de l’Obra Social "la Caixa" en mostres que permetin 
entendre les avantguardes i els últims corrents artístics. La primera de les 
exposicions, Objectes classificats, presentarà una selecció d’obres en què l’objecte 
quotidià esdevé protagonista artístic. 
 
La temporada 2009-2010 finalitzarà amb una destacada retrospectiva sobre l’obra de 
Miquel Barceló des de la dècada de 1980. La mostra permetrà entendre i, sobretot, 
viure, l’experiència pictòrica de l’artista mallorquí més universal, en un projecte que 
es complementa amb una altra mostra paral·lela a l’Arts Santa Mònica sobre els seus 
treballs abans del 1982, moment en què comença a tenir una projecció internacional. 
 
Propostes culturals per entendre i viure la complexitat del món 
 
Any rere any, el programa d’Humanitats de l’Obra Social “la Caixa” és un referent en 
el panorama intel·lectual del nostre país. A partir d’un extens repertori de propostes 
culturals (amb cicles de conferències, seminaris, arts escèniques i programació de 
cinema; sobre temes tan diversos com el pensament contemporani, la literatura i la 
poesia, la història i els temes psicosocials) es pretén aprofundir en els fonaments 
de la nostra cultura i donar les claus per entendre les grans transformacions 
socials dels nostres dies. 
 
La temporada d’Humanitats començarà la setmana vinent amb un apassionant cicle 
de conferències en què destacats humanistes reflexionaran sobre com hauria de 
ser un futur utòpic, atractiu i digne per a la humanitat. També aleshores començarà 
un innovador programa per confrontar les emocions bàsiques humanes vistes des del 
punt de vista clínic i des dels àmbits de la literatura, la filosofia o el dret. El cinema i 
la música també estaran presents a la programació d’Humanitats amb cicles de 
conferències sobre Nino Rota i Schumann, així com projeccions sobre el cinema i la 
seva relació amb la fotografia. 
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La temporada musical de CaixaForum Barcelona oferirà un ampli i variat conjunt de 
propostes que inclouran prestigiosos noms de la música antiga i destacades 
personalitats i formacions de les músiques d’arreu del món, amb una gran 
diversitat d’estils i formats. També es programaran cicles de música filmada que 
versaran sobre temes tan diversos com les músiques de l’Àsia central o el 
compositor Giuseppe Verdi. 
 
Darwin, la màgia i la ciència, i el reciclatge, temes estrella de les exposicions  
de CosmoCaixa Barcelona 
 
No podia faltar en la commemoració del 200è aniversari del naixement de Darwin i el 
150è de la publicació de l’Origen de les espècies una exposició a CosmoCaixa 
Barcelona sobre el científic que va establir les bases de la nova biologia: Darwin 
observador. Darwin naturalista. La mostra se centra en el viatge del jove científic a 
bord del vaixell Beagle i el seu periple pels diversos continents. El públic que visiti la 
mostra podrà posar-se a la pell d’aquest científic i embarcar-se tot descobrint aquells 
espècimens que més van captar la seva atenció. La mostra recull des d’una carta 
escrita pel mateix Darwin fins a les restes fòssils d’un armadillo gegant o els 
percebes de la seva col·lecció. Tots els textos descriptius de les peces exhibides són 
extrets del seu llibre El viatge del Beagle.  
 
Pensant en un públic més ampli, CosmoCaixa Barcelona apostarà a finals d’any per 
una gran exposició on es mostra els fonaments científics de la il·lusió: Abracadabra, 
il·lusionisme i ciència. Conèixer com perceben els nostres sentits des de l’aspecte 
físic, fisiològic, psíquic i cultural és el que ens proposa l’exposició. Enginys, 
experiments, trucs dirigits pel mateix Juan Tamariz són els que el públic podrà 
experimentar tot intentant captar com es pot enganyar el cervell. Una exposició de 
800 metres quadrats, amb maquetes, experiments, artefactes i audiovisuals per 
gaudir de la màgia amb tots els sentits. 
 
La protecció del medi ambient és una de les preocupacions dels ciutadans a què  
l’Obra Social “la Caixa” vol donar resposta. Mentre que les polítiques mediambientals 
tracten d’establir protocols a favor de la conservació del planeta, per mitigar els 
efectes del canvi climàtic sobre la Terra, és necessària la col·laboració de tota la 
societat per tal d’anar fomentant conductes sostenibles. Reduir el consum, reutilitzar i 
reciclar els materials està a l’abast de tots els ciutadans. Si s’apliquen aquestes 
bones pràctiques gran part del residus entren en El gran cercle. 
 
Cada ciudatà genera una mitja tona de residus l’any;  per sobreviure a aquests 
residus cal fer tres coses: reduir-los, reciclar-los i reutilitzar-los. L’exposició El gran 
cercle explica el procés de transformació de 4 materials inorgànics i el de la matèria 
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orgànica amb l’objectiu de conscienciar les persones que els petits canvis en les 
seves actituds són molt valuosos.  
 
Recerca i innovació catalana explicada pels mateixos investigadors 
 
L’any passat l’Obra Social “la Caixa” i les vuit universitats catalanes van posar en 
marxa el programa Avui parla... Ciència i ciutadà amb l’objectiu de donar a conèixer 
les línies de recerca que s’estan portant a terme avui dia des de casa nostra i 
apropar a la ciutadania les últimes recerques científiques i tecnològiques. La bona 
acollida d’aquesta  iniciativa ha motivat seguir endavant amb noves propostes. 
Aquesta temporada es tractaran temes com L’epigenètica i el càncer explicat per 
Manel Esteller, director del programa d’investigació en epigenètica i biologia del 
càncer d’IDIBELL- ICO. De  la mà de Roderic Guigó (coordinador del programa de 
Bioinformàtica i Genòmica del CRG), el públic podrà conèixer quin paper va tenir la 
informàtica en el desxiframent de la seqüència del genoma humà. Per tancar 
l’any, Adela Ros, directora adjunta de l’Internet Interdisciplinary Institute de la UOC 
comentarà com les noves tecnologies de la informació i de la comunicació poden 
ajudar en l’estudi dels moviments migratoris.  
 
La intel·ligència artificial, la tecnologia espacial i els dinosaures centren les 
conferències i xerrades per aprofundir en temes científics 
 
Tota mena de disciplines científiques tenen cabuda en els cicles de conferències Els 

vespres del museu; en aquestes, hi participaran pròximament Barbara Grosz, degana 
de Radcliffe de l’Institute for Advanced Study, que parlarà sobre intel·ligència 
artificial. La importància sobre la missió SMOS per a l’estudi de la humitat del sòl i 
la salinitat de l’oceà aportarà dades de gran importància sobre l’estat de salut del 
planeta Terra; Ignasi Corbella, catedràtic del departament de la Teoria del Senyal i 
Comunicacions de la UPC, ho explicarà. L’expert en dinosaures José Luis Sanz, 
catedràtic de paleontologia de la UAM exposarà els motius pels quals els 
dinosaures tenen un gran impacte en la cultura popular.   
 
El tema central de la jornada que dóna el tret de sortida en aquest apartat adreçat a 
un públic més expert és la genètica vegetal. Quin és el seu paper i com la podem 
utilitzar per tal d’obtenir els aliments necessaris per a una població en creixement 
constant? 
 
A totes aquestes, i a altres qüestions, miraran de donar resposta els científics que 
participen a la jornada.  
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Per altra banda, i coincidint amb el bicentenari del naixement de Darwin, experts en 
la malaltia de Chagas debatran a CosmoCaixa en què es basa aquesta malaltia i si 
Darwin va morir de Chagas o no.  
 
En el camp mediambiental, hi ha programada una jornada per debatre quin paper 
tenen els oceans i l’atmosfera com a reguladors del clima que posarà punt i final 
a les jornades de 2009.  
 
A partir del gener de 2010, temes com la relació entre la ciència i la màgia, les 
malalties del cervell social, la medicina personalitzada, la gestió intel·ligent dels 
recursos naturals o  la importància de la biodiversitat conformaran la programació de 
les activitats de divulgació científica de CosmoCaixa Barcelona. 
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L’Obra Social ”la Caixa” porta a CaixaForum Barcelona alguns dels tresors més grans 

de l’art islàmic, des de l’antiga Al-Andalus fins a l’Índia 

 

L’art, la història, les tradicions i les geografies del món islàmic, des de l’Orient Llunyà fins a la 
península Ibèrica, protagonitzen l’exposició Els mons de l’islam a la col·lecció del Museu Aga 

Khan. Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb The Aga Khan Trust for 

Culture, mostra algunes de les millors peces no únicament de l’àmbit islàmic, sinó de tot l’art 
universal, amb el denominador comú de la llengua àrab i la religió musulmana.  
 

La col·lecció del Museu Aga Khan posseeix peces valuoses i significatives de gairebé totes 
les dinasties històriques del món musulmà. Aquestes obres descriuen la magnificència de les 
corts dels abbàssides, els fatimites, els safàvides o els mogols, i demostren la ductilitat de 

l’art islàmic, capaç de transmetre un missatge, no sempre religiós, adoptant diferents estils i 
combinant elements procedents de tradicions culturals diverses, de la romana a la persa, de 
la turca a la xinesa, de la magribina a la hindú, per transformar allò que s’imita fins a dotar-ho 

d’una personalitat pròpia. 
 
La mostra, que es podrà veure a CaixaForum Barcelona fins al 17 de gener de 2010, 

després del seu pas per CaixaForum Madrid, presenta un conjunt de 190 objectes que 
comprenen uns 1.400 anys d’història i resumeixen, en fusta, pedra, or, bronze, ivori, vidre, 
ceràmica, teixit, pergamí i paper, les millors fites artístiques d’un món que s’estén des de 

l’antiga Al-Andalus fins a l’Índia.  
 

Els mons de l’islam a la col·lecció 

del Museu Aga Khan 
 

Del 9 d’octubre de 2009 al 17 de gener de 2010 

Inauguració: 8 d’octubre 

Comissari: Benoît Junod, director de Museus i Exposicions 

de The Aga Khan Trust for Culture  

Producció: Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb The 

Aga Khan Trust for Culture 
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La violència en els països en conflicte, protagonista de l’exposició de la 19a edició del 

certamen fotogràfic més veterà i més ben dotat econòmicament de l’Estat 

 
”la Caixa” va instituir FotoPres el 1982 amb l’objectiu de reconèixer el treball dels 

fotoperiodistes. Al llarg d’aquests 27 anys, el certamen biennal s’ha fet ressò dels canvis que 
s’han produït en la fotografia com a mitjà artístic i de sensibilització davant de les situacions 
de conflicte. FotoPres és el guardó amb una assignació econòmica més elevada de l’Estat 

espanyol per a fotografia documental.  
 
CaixaForum Barcelona acollirà una mostra amb més de 130 fotografies que pertanyen als 

projectes seleccionats en la darrera edició. Els treballs tracten qüestions com els valors 
actuals, les situacions de marginació i, sobretot, la violència que pren diferents formes arreu 
del món i en col·lectius molt diversos, però que té una presència indubtable en els nostres 

dies. El conjunt d’aquestes obres ofereix una mirada crua i impactant, però a la vegada 
humana i propera, del món contemporani. 
 

Es podran veure per primer cop en una exposició la sèrie completa de fotografies d’Emilio 
Morenatti (Jerez de la Frontera, 1969). Ell ha estat el guanyador del primer premi FotoPres 
"la Caixa" 09 pel seu treball Violència de gènere, Pakistan, una sèrie de retrats que el 

fotògraf va realitzar el desembre del 2008 a dones pakistaneses que havien sofert atacs  
amb àcid per part d’algun familiar, o del mateix marit, i que mostraven les seqüeles en les 
seves cares. El segon premi va recaure en el treball Violència postelectoral a Kenya, de 

Walter Astrada (Buenos Aires, 1974) i, en tercer lloc, el jurat va premiar el reportatge El 

Líban, entre mar i foc, d’Alfonso Moral (Valladolid, 1977). L’exposició es completa amb els sis 
treballs becats per a la realització de projectes documentals.  

 

FotoPres "la Caixa" 09 
 

Del 30 d’octubre de 2009 al 21 de febrer de 2010 

Inauguració: 29 d’octubre 

Jurat: Antoine D’Agata, fotògraf i membre de l’agència 

Magnum des del 2004; Christian Caujolle, fundador de 

l’agència Vu; David Airob, fotoperiodista i redactor en cap de 

fotografia de La Vanguardia; Laura Terré, directora del 

Centre de Fotografia Documental de Barcelona; Harry 

Gruyaert, fotògraf i membre de Magnum, i Severino Penelas, 

comissari, crític d’art i cofundador de la revista Exit 

Producció i organització: Obra Social ”la Caixa”  
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Luis Gordillo selecciona un centenar de peces de la Col·lecció d’Art Contemporani 

Fundació "la Caixa" per donar la seva personal visió de l’art dels últims 40 anys 

 

En el cicle d’exposicions La mirada de l’artista, l’Obra Social "la Caixa" convida un artista a 
explorar la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació "la Caixa", amb prop de 800 obres, i crear 
una exposició que, des de la seva experiència creativa, promogui noves formes d’entendre la 

col·lecció. 
 
Després de Juan Uslé i Soledad Sevilla, l’entitat ha convidat ara Luis Gordillo, un dels pintors 

més importants que ha donat el nostre país. Gordillo va acceptar el repte i, durant un any, 
s’ha endinsat en el fons de la col·lecció analitzant detingudament cadascuna de les obres 
que la composen. D’aquesta experiència ha extret una selecció de més d’un centenar de 

peces amb la qual oferirà una visió molt personal de l’art dels darrers 40 anys. 
 
Així, a Cosmètica dogmàtica Luis Gordillo presenta obres d’estils, suports i procedències 

diversos en un muntatge que genera relacions insospitades i trobades insòlites entre unes 
peces que no deixaran indiferent el visitant. Des de noms consolidats de l’art contemporani 
espanyol com Antonio Saura, Manel Millares o Jorge Oteiza passant per peces 

emblemàtiques de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació "la Caixa" i fins a les últimes 
adquisicions (amb obres de Eberhard Havekost, Thomas Hirshhorn, Runa Islam o Matt 
Mullican), la mostra ofereix una oportunitat única de revisar la col·lecció a través de la mirada 

de Gordillo. 
 

Cosmètica dogmàtica 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació "la 

Caixa" 
 

Del 18 de novembre de 2009 al 11 d’abril de 2010 

Inauguració: 17 de novembre 

Comissari: Luis Gordillo, artista 

Producció i organització: Obra Social ”la Caixa”  
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L’Obra Social "la Caixa" desvetlla els mecanismes de la creació del mite fellinià a 

partir de més de 400 peces amb nombroses fotografies, dibuixos i films inèdits fins ara 

 

Considerat un dels artífexs de la modernitat cinematogràfica, el cineasta Federico Fellini 
(Rímini, 1920 - Roma, 1993), altera en la seva obra les regles de la narració, deconstrueix el 
relat i reconcep el cinema amb tota llibertat. La seva filmografia construeix un món particular, 

privat i personal, d’imatges líriques i poètiques i s’erigeix en una defensa valenta de la 
imaginació com una categoria cognoscitiva i comprensiva vàlida.  
 

Fellini, La Grande Parade reuneix una iconografia diversa, amb més de 400 peces entre 
fotografies, dibuixos, revistes, còmics, cartells, entrevistes i extractes de films, molts dels 
quals fins ara inèdits, amb l’objectiu de posar de relleu, no tan sols els mecanismes de la 

creació felliniana, sinó també d’explicar tot el seu cinema sota una nova mirada.  
 
La mostra fa un èmfasi especial en les obsessions de Fellini, les imatges que li van inspirar, 

les que va somiar i les que va construir. L’exposició s’articula al voltant de quatre grans 
àmbits: Fellini i la cultura popular; Fellini en la seva feina; la ciutat de les dones i Fellini o la 
invenció biogràfica i s’atura en aspectes inherents al món fellinià, com la reconstitució de la 

realitat a Cinecittà, la dona en tot el seu polimorfisme, l’ambigüitat del seu sentiment religiós, 
la psicoanàlisi i els somnis o la seva relació amb els mitjans de comunicació. Fellini, La 

Grande Parade respondrà així a una doble ambició: d’una banda, renovar la lectura al voltant 

de l’obra del cineasta i, per una altra, presentar una manera innovadora d’exposar cinema, la 
forma artística més àmplia del segle XX, el segle de la fàbrica d’imatges. 
 

Fellini,  
La Grande Parade 

 

Del 17 de febrer al 13 de juny de 2010 

Inauguració: 16 de febrer 

Comissari: Sam Stourdzé 

Producció: Sam Stourdzé Production 

Organització:  Obra Social "la Caixa" 
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La Sala 2 de CaixaForum inaugura l’exhibició estable de la Col·lecció d’Art 

Contemporani amb una mostra que té l’objecte com a protagonista artístic 

 
Els objectes que formen part de la nostra quotidianitat han determinat històricament les 

creacions de molts artistes. Els antecedents es remunten al surrealisme, i en les dècades de 
1960 i 1970, a Fluxus i l’art conceptual. 
 

Actualment, l’objecte de consum és un element més de la nostra experiència en l’art. Molts 
artistes han actualitzat el ready-made tot desplaçant el significat i la naturalesa original 
d’objectes de tot tipus. El seu interès està en els processos d’exploració, sistematització i 

col·leccionisme. En les seves obres, els objectes adquireixen una aura nova, contemporània, 
que no és la de l’objecte únic i original, sinó la del seu reconeixement com a art.   
 

Un altre dels aspectes que cal tenir en compte és el qüestionament que es van fer alguns 
artistes, a la dècada de 1980, del concepte d’obra única i de la problemàtica de la 
reproducció de l’obra d’art. L’exposició reuneix una desena d’obres d’artistes que 

recodifiquen objectes de diversa índole i centren les seves creacions en la naturalesa 
expositiva de l’art.  
 

Objectes classificats permetrà veure per primer cop al nostre país obres de recent adquisició 
per part de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació "la Caixa" com ara les dels artistes 
Hans-Peter Feldman i Annette Messager. 

 

Objectes classificats 
Col·lecció d’Art  

Contemporani Fundació "la Caixa" 
 

Del 12 de març a l’agost de 2010 

Inauguració: 11 de març 

Comissariat, producció i organització: Obra Social ”la Caixa”  
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Primera gran mostra monogràfica a Espanya d’un dels noms cabdals de la fotografia 

del segle XX, un mestre retratant l’alegria de viure i la fragilitat de l’existència 

 

Jacques Henri Lartigue (Courbevoie, 1894 - Niça, 1986) és un dels grans noms de la 

fotografia del segle XX. Tot i que la pintura va ser la seva passió primordial, i sempre va 
considerar la fotografia com una dedicació de segon nivell, avui les seves fotografies són 
reconegudes com el retrat d’una època ja desapareguda, la de la burgesia francesa del segle 

passat. 
 
Les seves imatges són contemporànies a un període ple de convulsions i canvis socials –la 

Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, l’ocupació nazi de França, etc.– però Lartigue 
no mira aquests conflictes, la seva obra no vol ser una representació dels canvis polítics 
d’una època, però en canvi esdevé un document únic d’una època i d’una manera de viure. 

Ben al contrari: la seva fotografia sempre remet a la innocència, a l’espontaneïtat i a l’alegria 
de viure. 
 

El món flotant de Jacques-Henri Lartigue és la primera gran exposició que es dedica a 
Espanya al fotògraf francès i aplega prop de 200 imatges pertanyents a la Donation Jacques 
Henri Lartigue de París, així com altres objectes, com ara els seus Journals o agendes, de 

l’època. 
 
Amb tot aquest material, l’espectador podrà descobrir l’obra de Lartigue, caracteritzada pel 

seu desig de capturar amb la càmera la fragilitat de la vida, la brevetat de la felicitat i la 
lleugeresa i la velocitat d’un món canviant. 
 

El món flotant de Jacques-Henri 

Lartigue 
 

Del 5 de maig al 3 d’octubre de 2010 

Inauguració: 4 de maig 

Comissàries: Martine d’Astier de la Vigerie, directora de la 

Donation Jacques Henri Lartigue, Florian Rodari, historiadora 

de l’art. 

Producció i organització: Obra Social ”la Caixa” i Donation 

Jacques Henri Lartigue (París) 
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CaixaForum Barcelona repassarà els darrers 25 anys de trajectòria de l’artista en una 

gran mostra que portarà l’espectador a viure l’experiència pictòrica de Barceló 

 

L’exposició organitzada per l’Obra Social "la Caixa" no només celebrarà les fites d’aquest 
important artista viu de renom internacional en els darrers 25 anys, sinó que sobretot oferirà 
a l’espectador la possibilitat d’entendre el misteri, l’adrenalina i la incertesa personal que 

implica el procés creatiu de Miquel Barceló (Felanitx, 1957). 
 
Així, aquesta mostra esdevé un element clau per experimentar de forma coherent i 

emocionant l’obra de Barceló a partir de 140 peces, des de grans teles realitzades des de 
l’any 1982 i fins a les més recents, passant per les seves obres ceràmiques, escultures, així 
com guaixos, aquarel·les, dibuixos, pòsters, llibres i quaderns de viatge. Tot plegat per 

subratllar el ritme i la varietat de la seva trajectòria. 
 
L’objectiu de la mostra és aconseguir que el públic pugui viure l’obra de Barceló com una 

experiència. Per això, l’artista s’ha implicat directament en la selecció d’obres, prestant 
algunes teles de la seva pròpia col·lecció que permeten transformar l’exposició més aviat en 
un esdeveniment i no en una retrospectiva del seu treball. El públic descobrirà la seva 

resposta enèrgica al món material, la seva relació amb la tradició, els seus viatges –físics i 
mentals, i a través de l’espai i el temps–, l’ús d’elements insòlits i la seva representació del 
món humà i animal.  

 
L’exposició que acollirà CaixaForum Barcelona es complementarà amb una altra mostra a 
l’Arts Santa Mònica, Barceló abans de Barceló. 1973-1982, amb la qual cosa s’ofereix la 

millor oportunitat de conèixer la globalitat de l’obra de l’artista mallorquí. 
 

Miquel Barceló  
(1983-2009) 

 

Del 16 de juliol a finals de desembre de 2010 

Inauguració: 15 de juliol 

Comissari: Catherine Lampert 

Producció i organització: Obra Social ”la Caixa” 
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CaixaForum Barcelona reflecteix en una exposició la vida quotidiana del poble 

cambodjà a partir de les imatges del fotògraf Gervasio Sánchez 

 
Organitzada pel Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra 

Cambodja, terra d’esperança evoca a CaixaForum Barcelona l’esforç de la població 
cambodjana per sobreposar-se a un passat marcat pels conflictes bèl·lics. 
 

L’exposició reflexiona sobre tres factors clau per a aquest país del sud-est asiàtic, i 
l’afectació que han tingut sobre la població: les mines antipersones; els camps d’arròs i el 
creixement econòmic de Cambodja, sustentat en les noves generacions. 

 
A través de les fotografies de Gervasio Sánchez (Premi de Periodisme Rei d’Espanya 2009) i 
dels documentals d’Oriol Gispert, es vol contribuir a un coneixement millor de la realitat en 

què viuen els pobles del sud-est asiàtic. 
 
El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” se suma, des de 1997, 

al compromís solidari de contribuir a eradicar la pobresa mitjançant la promoció i el suport del 
desenvolupament socioeconòmic sostenible de les poblacions més vulnerables de l’Àfrica, 
Àsia i l’Amèrica Llatina. Concretament, ha col·laborat en un total de 371 projectes de 57 

països amb una aportació de més de 43 milions d’euros.  
 
Des de l’any 2000, el programa col·labora en diversos projectes a Cambodja adreçats a la 

rehabilitació de persones afectades per mines i per poliomielitis, l’eliminació de mines del 
país i el desenvolupament socioeconòmic en l’àrea rural. 
 

Cambodja 
Terra d’esperança 

 

Del 16 de novembre de 2009 al 15 de febrer de 2010 

Inauguració: 15 de novembre 

Producció i organització: Programa de Cooperació 

Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” 
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Un any més, el programa d’Humanitats de l’Obra Social "la Caixa" presenta una àmplia oferta 
per aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i proporcionar les claus per entendre les 
grans i complexes transformacions socials que vivim en l’actualitat. La programació inclou 

cicles de conferències i debats, seminaris, arts escèniques i projecció de pel·lícules, i els 
temes que es tractaran van des del pensament contemporani fins a la literatura, la poesia, la 
història i temàtiques socials i d’actualitat. 

 
La temporada d’Humanitats començarà la setmana vinent amb un cicle en què destacats 
humanistes reflexionaran sobre la manera de construir un futur interessant, digne i atractiu 

per a la humanitat. Dissenyar què serem. Utopies per al segle XXI (del 5 d’octubre al 9 de 
novembre) comptarà amb Mercedes Cabrera, Javier Muguerza, Imma Tobella, Miguel Àngel 
Quintanilla, Eudald Carbonell i Ramon Vargas-Machuca.  

 

El paper atribuït a les emocions i la seva importància cabdal en el procés psicoterapèutic 
serà el nucli del segon cicle d’aquest curs (del 7 d’octubre al 25 de novembre). La pràctica 

clínica proporciona una visió de les emocions que contrasta amb les que es poden obtenir 
des d’altres aproximacions, com ara la literatura, la filosofia, el dret o les ciències bàsiques. A 
Sobre les emocions, dos conferenciants aportaran diferents perspectives sobre les 

emocions escollides: enveja, ràbia, vergonya, culpa, amor, por, felicitat i sorpresa. 
 
El concepte genèric de "viatge" i la literatura que s’ha desenvolupat al seu voltant al llarg dels 

darrers mil anys d’història protagonitza el cicle de conferències Lletres de viatge universals 
que va començar el passat mes de gener i que s’estendrà fins al 2010 amb una segona 
edició titulada Exploradors oblidats (del 15 de gener al 17 de desembre). De la mà de 

viatgers de totes les èpoques i literatures d’arreu del món descobrirem de quina manera 
diferents cultures experimenten el fet vital de viatjar i com els serveix per descriure "els 
altres". Signats pels viatgers escollits, trobarem relats de tota mena. Alguns viatgen buscant 

fortuna, d’altres són ambaixadors polítics, n’hi ha que volen imposar la seva fe religiosa i 
d’altres que cerquen experiències místiques. Els nostres viatgers vénen dels cinc continents i 
van cap als cinc continents. Cada conferència anirà seguida de la projecció d’un film o 

documental que il·lustrarà alguns d’aquests viatges.  
 

Aprofitant el bicentenari del naixement de Jaume Balmes i els centenaris de la Setmana 

Tràgica, de la mort de Joan Maragall i del naixement de Jaume Vicens Vives, l’Obra Social 
"la Caixa" proposa a Pensadors catalans una relectura d’alguns dels principals agitadors 
intel·lectuals de la catalanitat contemporània. L’objectiu del cicle (del 15 de febrer al 22 de 

març de 2010) és dilucidar què en resta de la visió de Catalunya que van contribuir a 

Programació d’Humanitats 
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conformar, i si cal o no cal redefinir la visió de Catalunya en aquest complex i confús moment 

actual.  
 

La poesia ocuparà, com sempre, un dels espais privilegiats de la programació d’Humanitats 

de l’Obra Social "la Caixa". Després de dos cicles consecutius de poesia que han reunit 
rellevants poetes perquè parlessin dels seus mestres, enguany proposem, a De poema a 

poema (del 7 d’abril al 12 de maig de 2010), comentar alguns dels millors poemes de 

diverses èpoques i literatures de tots els temps a càrrec d’escriptors contemporanis, poetes i 
també traductors. 
 

Un altre dels trets característics del programa d’Humanitats des de fa anys és la revisió de 
temes històrics. Per aquest curs s’ha plantejat analitzar els Orígens del cristianisme (del 12 
d’abril al 17 de maig de 2010), un tema en què gairebé res no és el que sembla. Els primers 

cristians són un motiu d’interès viu i actual. El cristianisme és deutor del judaisme, però 
també de la realitat grecollatina i de les religions indo-iranianes. En els seus orígens és una 
religió hibrida, amb una concepció de l’home grecoromana. Les descobertes documentals i 

arqueològiques dels darrers decennis han obligat i obliguen els investigadors a renovar els 
seus conceptes i a primfilar els seus arguments, i és per aquest motiu que els conferenciants 
exposaran l’estat de la qüestió i els debats recents.  

 
Un segon focus històric serà l’Art i antiguitat grecollatina. La cultura grecollatina ha estat 
font d’inspiració de diverses manifestacions artístiques i, en aquest cicle, oferirem una 

panoràmica d’alguns dels aspectes més representatius de l’art grecollatí per tal d’analitzar, a 
partir d’imatges d’obres d’art universals, la representació artística de diversos temes: 
filosòfics, poètics i mitològics des de l’antiguitat fins als nostres dies. 

 

La música estarà present amb una variada programació que anirà de Schumann a Nino 
Rota. Schumann i el Romanticisme alemany (de l’11 de gener al 15 de febrer de 2010) 

explora el moviment romàntic alemany a través de les composicions conegudes como lieder, 
una temàtica que Schumann va treballar i va portar a la seva plenitud. És una faceta menys 
coneguda però fonamental per entendre l’univers musical del compositor. Amb els seus 

lieder, Schumann va assolir una conjunció de text i música sense precedents que ja va ser 
reconeguda pels seus contemporanis i que avui dia continua sent objecte d’admiració pels 
melòmans de tot arreu. 

 
A Nino Rota: música, sentiment, imatge  (del 6 al 27 de maig de 2010) aprofundirem en un 
dels grans noms de la música clàssica italiana del seu temps i també un dels millors 

compositors de la història de la música cinematogràfica. La seva col·laboració amb el director 
Federico Fellini és un exemple de fins a quin punt la música aplicada a les imatges pot, 
alhora, il·lustrar, revelar i dotar de significat. Una música culta que va saber fer-se popular i 

que, per damunt de tot, sempre va ser humana.  
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Com és habitual, les exposicions programades tindran la seva extensió en els cicles que es 

duran a terme per reflexionar a l’entorn de les obres. Així, hi haurà activitats al voltant de les 
exposicions Els mons de l’islam a la col·lecció del Museu Aga Khan, FotoPres’09, 
Fellini, Lartigue i  Miquel Barceló. 

 
 
 

 
 
 

 
La temporada musical de CaixaForum oferirà un ampli i variat conjunt de propostes que 
inclouran prestigiosos noms de la música antiga i destacades personalitats i formacions de 

les músiques d’arreu del món, amb una gran diversitat d’estils i formats.  
 
La programació d’aquesta temporada comptarà amb instrumentistes de gran renom, com ara 

els directors i clavecinistes Gustav Leonhardt i Trevor Pinnock, o el llaütista Hopkinson 
Smith, uns dels màxims especialistes en la interpretació segons uns criteris i uns instruments 
històrics. S’hi sumaran, entre d’altres, formacions tan destacades com el London Haydn 

Quartet amb la col·laboració del clarinetista Eric Hoeprich, l’Ensemble Prometeo - Solistas de 
la Orquesta Barroca de Sevilla, el Trio Kandinsky o el grup Neopercusión. La veu també hi 
tindrà una presència destacada amb cantants com Marta Almajano, el quartet vocal Cantoría 

Hispánica o el contratenor Carlos Mena, acompanyat del conjunt Mensa Harmonica. 
  
 

 
 
 

 
 
La programació musical de CaixaForum Barcelona inclou la projecció de films a l’entorn de 

temes musicals. El primer d’aquests serà Les músiques de l’Àsia central (del 16 de 
novembre al 14 de desembre de 2009). Coproduït per The Aga Khan Trust for Culture i el 
Center for Folklife and Cultural Heritage de la prestigiosa Smithsonian Institution, el cicle 

presenta alguns dels principals exponents de diferents tradicions musicals de l’Àsia central, 
per mitjà d’uns documentals en què s’explora la vida, el treball i les fonts d’inspiració d’una 
nova generació de músics que, amb un gran talent i amb idees innovadores, han revitalitzat 

aquest llegat.  
 
El segon dels cicles que dedicarà l’Obra Social "la Caixa" a la música filmada tractarà sobre 

Verdi (del 17 de gener al 14 de març de 2010), compositor d’òperes tan populars com 
Rigoletto, La Traviata, Aïda o Il Trovatore. Coordinat i presentat per Marcel Gorgori, aquest 

Temporada musical 2009-2010 
 

Tots els diumenges  

 

Cicles de música filmada 
 

De novembre de 2009 a març de 2010  
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cicle inclourà algunes de les òperes més emblemàtiques d’aquest compositor, interpretades 

per algunes de les veus més il·lustres i valorades del segle XX. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Després de l’èxit dels concerts participatius que ha organitzat l’Obra Social "la Caixa" fins 
ara, amb El Messies de Händel i Carmina burana de Carl Orff, la gran aposta de l’entitat per 

a la pròxima temporada és obrir aquesta iniciativa i convidar els aficionats a la música coral a 
participar en un altre concert d’una de les obres més importants de tots els temps: el 
Rèquiem de Mozart. 

 
El 7 i el 8 de juliol de 2010, l’Auditori acollirà els dos concerts previstos del Rèquiem, de 

W.A. Mozart, amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el Cor 

Madrigal, Maria Espada (soprano), Pilar Vázquez (mezzosoprano) i Roger Padullés (tenor i 
baríton), dirigits per Víctor Pablo Pérez. Un any més, la cita nadalenca amb els concerts 
participatius continuarà sent El Messies de G.F. Händel, que s’organitza des del 1995 a 

Barcelona. Enguany serà els dies 14 i 15 de desembre al Palau de la Música Catalana.  
 
 

 

 

 

Més de 400 entitats sense ànim de lucre han presentat projectes per a la Convocatòria de 
Suport a Activitats Culturals d’Impacte Social. Els projectes se centren a potenciar accions 
culturals que, amb la col·laboració de diferents artistes, impliquin la participació de col·lectius 

de persones discapacitades o en risc d’exclusió social. 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria de l’Obra Social “la Caixa” és afavorir el desenvolupament 

personal i la inclusió social de les persones discapacitades o que es troben en risc d’exclusió 
social mitjançant la col·laboració en tot tipus d’activitats culturals adreçades a fomentar la 
participació de membres d’aquests col·lectius. La Convocatòria de Suport a Activitats 

Culturals d’Impacte Social proposa dues línies d’actuació prioritàries. D’una banda, promoure 
activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura, la poesia i les 
arts escèniques com a recurs d’inclusió social i, de l’altra, fomentar el paper actiu dels 

col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter 
social.

Concerts participatius de l’Obra Social “la Caixa” 

El Messies de Händel i Rèquiem de Mozart 
 

14 i 15 de desembre de 2009 i juliol de 2010, respectivament  
 

Activitats culturals d’impacte social 
 

 



 
 

 PROGRAMACIÓ  2009/2010  

 

    

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE  

COSMOCAIXA BARCELONA 
 
 

TEMPORADA 2009-2010 
 

 

 

Exposicions 
 

Conferències i jornades  
 



 
 

PROGRAMACIÓ  2009/2010 

 

    

 23 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” ret un homenatge a Charles Darwin a CosmoCaixa Barcelona 

amb motiu del 150è aniversari de la publicació de l’Origen de les espècies 

 

L’exposició Darwin observador. Darwin naturalista se centra en el viatge d’aquest científic al 
voltant del món recollint espècimens a bord del H.M.S. Beagle i es basa en les descripcions 

plasmades en el seu diari del periple. La ruta, les descripcions i observacions de Darwin i La 

publicació de l’Origen de les espècies són els moments que es recullen en aquesta 
exposició, un relat cronològic del viatge al llarg de cinc anys (1832-1836) i per diversos 

continents d’aquest científic que va establir les bases de la nova biologia. 
 
Tot va començar quan Charles Robert Darwin (1809-1882) va rebre una carta del seu mentor 

John Henslow, botànic de la Universitat de Cambridge, oferint-li l’oportunitat de viatjar al 
voltant del món, ja que Robert FitzRoy, capità del vaixell de Sa Majestat H.M.S. Beagle, 
buscava un cavaller, de bona família i interessat per la ciència, que li fes de company de 

viatge. El pare de Charles s’hi va oposar, però li va prometre que si aconseguia trobar un 
home amb sentit comú que l’aconsellés anar-hi, li donaria el seu consentiment per al viatge.  
 

A través de les peces de l’exposició, el públic podrà posar-se en la pell de Darwin i fer un 
recorregut pels diferents llocs que va visitar, i conèixer així la diversitat d’exemplars que van 
captar especialment el seu interès. A l’exposició s’exhibeixen percebes de la seva col·lecció, 

exemplars de mamífers i aus, la mandíbula d’un mastodont trobat a Polinyà, un ornitorinc o 
les restes fòssils d’un armadillo gegant, entre d’altres mostres. Tots els textos descriptius de 
les peces exhibides són extrets del seu llibre El viatge del Beagle. Per complementar la 

mostra, es programaran sessions de teatre científic sobre la figura de Darwin. 
 
 

Darwin observador. Darwin 

naturalista 
La ruta del Beagle (1831-1836) 

 

Del 21 d’octubre de 2009 al 15 de novembre de 2010 

Inauguració: 20 d’octubre 

Producció: Obra Social “la Caixa”  
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Els fonaments científics de la il·lusió, a CosmoCaixa 

 
Vols convertir-te en el protagonista de la pel·lícula La mosca? Veure com levita un gran 

engranatge? Conèixer la picaresca que fan servir les tècniques de l’il·lusionisme? Créixer i 
fer-te petit com Alícia al País de les Meravelles? Totes aquestes i moltes més il·lusions 
creades pels sentits són les que podran experimentar els visitants de l’exposició 

Abracadabra.  
 
Però, què és una il·lusió? És un producte mental, resultat de fenòmens sensorials i cognitius. 

Es tracta d’una combinació entre el que es percep de la realitat i el que se n’espera. El 
cervell ho fa tot: interpreta i modifica el que percebem per crear il·lusions, intuïcions i 
expectatives. L’objectiu d’Abracadabra és explicar els fonaments científics de l’il·lusionisme i 

difondre’ls sense desvetllar-ne els secrets. 
 
Com perceben els nostres sentits des de l’aspecte físic,  fisiològic, psíquic i cultural és el que 

es mostra en el primer apartat de l’exposició, mentre que en els altres quatre es podran 
descobrir experiments i trucs dirigits pel mateix Juan Tamariz i participar-hi per veure com es 
pot enganyar el cervell, o com el cinema és una gran il·lusió. L’exposició també dedica un 

apartat a la màgia i el frau, i finalitza amb Comença l’espectacle! on es veurà i es viurà pura 
màgia.  
 

Tot això a CosmoCaixa Barcelona, fins al març de 2011. Durant segles, els mags han 
explorat els límits de la percepció i de la comprensió de la realitat per crear Il·lusions 
científicament. Actualment són els científics els que s’interessen pel treball d’aquests artistes 

de la consciència, a la recerca de noves línies d’investigació en ciències cognitives.  
 

 

Abracadabra,  

il·lusionisme i ciència 
 

Del 19 de novembre de 2009 a l’1 de març de 2011 

Inauguració: 18 de novembre 

Assessors: Jordi Camí, Susanna Martínez-Conde 

 i Juan Tamariz 

Producció: Obra Social “la Caixa”  
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L’Obra Social “la Caixa” explica a CosmoCaixa com donar un nou ús a les deixalles 

 
Netejar significa moure les deixalles de lloc. Però, no n’hi ha prou de netejar. Cada any un 
ciutadà genera una mitja tona de residus (tetrabrics, ampolles, llaunes...); per sobreviure cal 

fer tres coses amb aquests residus: reduir-los, reciclar-los (de manera que es puguin fabricar 
nous productes amb molt d’estalvi d’energia i matèries primeres) i reutilitzar-los. Si es 
segueixen les pràctiques adequades, gran part dels residus tenen l’oportunitat d’entrar en 

aquest cercle. 
 
L’exposició explica tot el procés de transformació de quatre materials inorgànics com són el 

paper, el plàstic, el coure i el vidre, materials reciclables, recuperables i reutilitzables per a 
usos molt diversos. També es podrà veure el procés que se segueix amb la matèria orgànica 
a l’hora de reciclar-la: com es prepara un compost, la valuosa tasca de separar i seleccionar 

els residus i la seva posterior reutilització. Tot plegat, amb l’objectiu de conscienciar les 
persones que els  petits canvis en les seves actituds són molt valuosos, ja que, si continuem 
amb aquest ritme de consum, els problemes ambientals que afecten tot el planeta podrien 

ser irreversibles. Les polítiques no sempre poden donar resposta a les problemàtiques 
mediambientals amb la immediatesa necessària per solucionar-les. Cada individu, però, hi 
pot aportar el seu gra de sorra, tant en les pautes de consum com en l’exigència que s’opti 

per solucions sostenibles. 
 
La mostra finalitza amb l’apartat titulat Ara et toca a tu, en què s’explica que la veritable 

solució passa per reduir el consum, reutilitzar tot el que encara pugui servir i reciclar els 
materials. D’aquesta manera disminueixen els residus i, a més a més, s’aconsegueix un 
important estalvi de matèria primera i energia.  
 

El gran cercle  
L’art de reutilitzar, reduir i reciclar 

 

De l’1 d’abril de 2010  al 12 de juny de 2011 

Inauguració: 1 d’abril de 2010 

Producció: Obra Social “la Caixa”  
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Difondre el coneixement científic i apropar-lo als ciutadans de la mà de les persones que el 
fan possible és un dels objectius principals del Museu de la Ciència de la Obra Social “la 
Caixa”. Amb aquesta finalitat, un any més, la programació de les activitats de divulgació 

científica de CosmoCaixa ve marcada per les temàtiques d’actualitat i d’interès social. Tot el 
que ens envolta pot ser vist des de la ciència. Cada dia, els esforços de milers 
d’investigadors aporten noves dades sobre temes de gran interès per a les persones: nous 

tractaments, noves tecnologies i solucions innovadores per aconseguir un món millor. 
Entendre què passa i perquè passa pot ser essencial en una societat cada vegada més 
dependent de la tecnologia i pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones. Es per 

aquest motiu que, des de CosmoCaixa, es donen a conèixer les últimes troballes en el camp 
de la recerca científica tant pel que fa als investigadors que treballen a Catalunya com a la 
investigació feta arreu del món.  

 
La programació de divulgació científica començarà la setmana vinent amb una conferència 
que forma part del cicle Avui parla... Ciència i ciutadà. Es tracta d’una iniciativa que es va 

posar en marxa l’any passat entre l’Obra Social “la Caixa” i les vuit universitats catalanes. 
L’objectiu és donar a conèixer les últimes recerques científiques que es porten a terme a 
Catalunya, explicades pels mateixos investigadors. Cada primer dimecres de mes, a 

CosmoCaixa, hi haurà una trobada entre els científics i la societat per debatre temes 
d’actualitat com ara l’epigenètica del càncer o els moviments humans en l’era digital.  
 

Dins dels cicles de conferències, el públic trobarà temes tan diversos com la intel·ligència 
artificial, la passió pels dinosaures, la missió espacial SMOS o els misteris no resolts del 
cosmos. Experts internacionals explicaran les últimes novetats en aquests camps. Amb 

aquestes xerrades es vol potenciar el debat i la reflexió entre els científics i els ciutadans.  
 
D’altra banda, les jornades científiques (pensades per a un públic més especialitzat, però 

no tancades a ningú) ja s’han convertit en un clàssic dins les activitats de divulgació 
científica. La genètica vegetal des de la perspectiva de les plantes que mengem, la íntima 
relació entre l’oceà i l’atmosfera i la interessant interfície que trobem entre història de la 

biologia i cooperació internacional a través del mal de Chagas  (malaltia parasitària tropical) 
són els tres temes que es tractaran fins al desembre. 
 

 

Conferències i jornades a CosmoCaixa Barcelona 

 Divulgació científica 2009-2010 
 

 19.00 h 
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La Fundació ”la Caixa” i les vuit universitats públiques catalanes han signat un acord per 
divulgar la recerca científica, d’una manera viva i directa, mitjançant el seu museu de la 

ciència CosmoCaixa Barcelona i els seus centres a Lleida, Girona i Tarragona. La idea és 
apropar la ciència més transcendent i creativa a la societat més pròxima, aquella en la qual 
“s’està fent” aquesta ciència cada dia. 

 
• 7 d’octubre: Epigenètica i càncer. A càrrec de  Manuel Esteller, director del 

programa d’Investigació en Epigenètica i Biologia  del Càncer, IDIBELL-ICO 

 

L’Organització Mundial de la Salut va estimar que per a l’any 
2020 les taxes de càncer s’hauran duplicat i que la malaltia 

afectarà 15 milions de persones arreu del món. Tot i els esforços 
fets, amb la genètica no n’hi ha prou per explicar el càncer. 
Perquè el càncer és una malaltia genètica i epigenètica. Del 

primer fet se’n tenen nombroses proves des de fa anys. Pel que 
fa al segon, s’estan generant cada dia proves més concloents 
gràcies a la intensa investigació desenvolupada en aquest camp. 
 

• 4 de novembre: L’essència humana en un xip? Del gen a l’ordinador. A càrrec de  

Roderic Guigó, coordinador del Programa de Bioinformàtica i Genòmica del Centre de 

Regulació Genòmica (CRG) i professor de la UPF. 
 
Es diu que la seqüència del genoma és el conjunt d’instruccions que dicten les 

característiques biològiques dels éssers vius. El desxiframent de la seqüència del genoma 
humà l’any 2001 es va anunciar com un esdeveniment gairebé revolucionari. Vuit anys 
després, tanmateix, podria semblar que aquelles promeses, gairebé d’eterna joventut, són 

molt lluny de convertir-se en realitat. En aquesta xerrada, Guigó presentarà la història del 
Projecte del Genoma Humà –en particular el paper que hi va tenir la informàtica– i comentarà 
com ha repercutit realment aquest projecte en la recerca en biologia i biomedicina.  

 
• 2 de desembre: Comprenent el món: els moviments humans en l’era digital. 

Adela Ros. Directora adjunta de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la 

Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El camp dels moviments migratoris és un terreny molt particular per a la pràctica de la 

investigació. Sovint, ni les polítiques migratòries ni les percepcions públiques, i encara menys 
les preocupacions dels ciutadans no estan basades en el coneixement acumulat al llarg del 

Avui parla... Ciència i ciutadà 
 

 . 
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temps des de les ciències socials. Adela Ros explicarà els descobriments més importants 

aconseguits quan s’introdueixen les tecnologies de la informació i de la comunicació en 
l’estudi de migracions. 
 

 
 
 

 
 

Dins el cicle Els vespres del museu el públic trobarà temes tan diversos com la intel·ligència 

artificial, la passió pels dinosaures o la missió espacial SMOS. Experts nacionals i 
internacionals explicaran les últimes novetats en aquests camps. Un espai per al debat i 
reflexió entre els científics i els ciutadans.  

 
• 27 d’octubre: Intel·ligència artificial: un ordinador que només interromp quan ho 

ha de fer. A càrrec de Barbara Grosz, degana del Radcliffe Institute for Advanced 

Study i càtedra Higgins de Ciències Naturals de l’Escola d’Enginyeria i Ciències 
Aplicades de la Universitat de Harvard. 

 

De vegades, el sistema d’un ordinador té informació que podria ser útil a l’usuari, altres 
vegades, el sistema pot necessitar informació que només té l’usuari. Amb massa freqüència, 
el sistema controla la interacció entre tots dos, i aquest fet obliga els usuaris a acomodar-s’hi. 

Grosz descriurà la investigació que es proposa desplaçar aquesta càrrega de l’humà a la 
computadora, de manera que els ordinadors respectin les nostres necessitats i s’adaptin a 
nosaltres, i no a l’inrevés. 
 

• 10 de novembre: Missió SMOS: observant l’estat del planeta amb enginyeria 

catalana.  A càrrec d’Ignasi Corbella, catedràtic del Departament de la Teoria del 

Senyal i Comunicacions de la UPC. 
 

La missió per a l’Estudi de la Humitat del Sòl i la Salinitat de l’Oceà 

(SMOS, Soil Moisture and Ocean Salinity) serà la pròxima missió 
de la sèrie Earth Explorer de l’ESA. Les dades que n’obtindrà seran 
crucials per comprendre com el canvi climàtic està afectant el cicle 

de l’aigua a la Terra. La missió SMOS té una importància especial 
per a Catalunya, ja que es tracta de la primera missió espacial 
europea amb una participació important d’empreses i experts catalans. 
 

• 10 de desembre: Dinomania: els dinosaures a la cultura popular. A càrrec de 
José Luis Sanz, catedràtic de Paleontologia de la UAM i membre corresponent de la 

Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. 
 

Els vespres del museu 
 

 . 
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Dels molts objectes d’estudi de la història natural, els dinosaures són 

un dels que tenen més impacte en la cultura popular. En aquest 
procés s’ha produït un discurs mitològic que comença a créixer des 
de mitjan segle XIX i que es troba actualment en plena expansió. 

Avui els dinosaures són una icona cultural, objecte d’una clara 
explotació econòmica de la seva imatge, des del cinema i la 
publicitat fins a les joguines dinomorfes. Aquest mite té una 

estructura complexa, que Sanz resumirà en la seva xerrada.   

 
Cicle de conferències:  Misteris del cosmos. Tres preguntes no resoltes sobre 

l’Univers 

 

Quan va ser la primera vegada que un ésser humà va mirar al cel i es va començar a fer 

preguntes? No ho sabem, però des d’aleshores moltes preguntes s’han resolt... i moltes 
altres continuen sense resposta. Aquest cicle vol oferir una visió de la manera en què els 
esforços internacionals d’investigació ens acosten de mica en mica a un coneixement més 

gran de l’Univers en el qual vivim. 
 

• 29 d’octubre: Forats negres a les nostres galàxies. A càrrec de Jorge Casares, 

investigador de l’Instituto de Astrofísica de Canarias. 
 

Actualment hi ha una vintena de forats negres confirmats a la nostra galàxia, però només 

representen la punta de l’iceberg d’una població subjacent de diversos milions. En aquesta 
xerrada es presentaran les millors evidències observacionals de la presència de forats 
negres i es comentaran les tècniques utilitzades per detectar-los i la importància que tenen 

en àrees diferents de l’astrofísica.     
 

• 26 de novembre: Què és la gravetat i per què és tan dèbil? Desafiament a la 

relativitat. A càrrec Roman Scoccimarro, investigador del Centre de Cosmologia i 
Física de Partícules de la Universitat de Nova York. 

 

Les noves teories sobre la gravetat que s’han proposat per explicar 
l’acceleració de l’Univers tenen propietats fascinants: per exemple, que 
l’espai posseeixi més de tres dimensions espacials, les quals poden ser 

de mida infinita i, això no obstant, invisibles! També discutirem de quina 
manera es connecta això amb una pregunta simple però profunda: per 
què la gravetat és la força més dèbil? Notablement, aquestes teories es 

poden comprovar mesurant l’òrbita de la Lluna amb precisió mil·limètrica, 
utilitzant la matèria obscura a l’Univers com una lent gravitatòria gegant o 
estudiant l’explosió d’estrelles en supernoves que alliberen en un segon tanta energia com el 

Sol ho farà en tota la seva vida. 
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• 15 de desembre: Tot perseguint raigs còsmics: l’experiment de Pierre Auger. A 

càrrec d’Angelila V. Olinto, catedràtica d’Astronomia de la Universitat de Chicago.  
 

Les partícules més energètiques de l’Univers són els raigs còsmics de molt alta energia, i el 

seu origen ha estat un misteri durant gairebé un segle. Al llarg dels últims anys, una 
col·laboració internacional ha aplegat esforços de 17 països per resoldre aquest misteri amb 
la construcció de l’observatori Pierre Auger. Repartit en 3.000 quilòmetres quadrats a l’oest 

de l’Argentina, l’observatori es va inaugurar recentment. Durant la construcció, aquest 
observatori ja va aplegar suficients partícules estranyes d’aquestes per poder trobar els 
primers indicis sobre el seu origen.  

 
 

• Gener de 2010: Abracadabra: ciència i màgia conferències al voltant de 

l’exposició  
 

De gener a maig de 2010, científics, mags i artistes ens obriran les portes dels secrets de la 

ment i la percepció. Des de l’ús de les il·lusions òptiques per descobrir com funciona el 
sistema visual del cervell fins a la neurobiologia subjacent a la percepció estètica de la 
bellesa, aquest cicle de conferències combinades gira al voltant d’un fet transcendental: el 

nostre  cervell crea el món segon a segon i la realitat és, en el millor dels casos, una il·lusió.  

 

 

 

 

 

 

 

• 21 d’octubre: Genètica vegetal en el segle XXI. Les plantes que mengem, més 

enllà de Darwin  

 
Els últims anys el coneixement de la biologia de les plantes conreades ha augmentat de 

manera espectacular. En aquest moment, s’està acumulant informació sobre genomes de 
plantes model i de plantes conreades. Podem començar a reflexionar sobre com utilitzarem 
aquesta informació per conèixer més bé la biologia de les plantes i per continuar obtenint de 

les plantes els aliments que necessitarem. 
 

• 12 de novembre: Qui va matar Darwin? 100 anys del descobriment de la malaltia 

de Chagas 
        

En el marc dels 100 anys del descobriment de la malaltia de Chagas, i coincidint amb el 

bicentenari del naixement de Darwin, quatre experts intercanviaran els seus punts de vista 
sobre diferents aspectes d’aquesta malaltia i donaran resposta a qüestions com ara: Darwin 

Jornades 
 

 . 
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va morir de la malaltia de Chagas?, existeix la malaltia de Chagas al nostre país?, en què 

s’ha avançat des que es va descobrir aquesta malaltia? Finalment, el testimoni en primera 
persona d’un pacient que la pateix ens acostarà encara més a la seva realitat. 
 

• 17 de novembre: Oceà i atmosfera, últimes notícies. Els protagonistes d’un món 

canviant 

 

Un element important del funcionament del nostre planeta és el transport 
de materials i energia entre els oceans i l’atmosfera. Es fa un èmfasi 
natural en l’estudi de les capes de barreja de l’oceà superficial i la baixa 

troposfera, encara que es reconeix que alguns dels processos que cal 
estudiar estan íntimament relacionats amb el que succeeix molt més avall 
i molt més amunt.  

 
 

• Març  de 2010: Les malalties del cervell social 

 

En les últimes dècades hem assistit al sorgiment d’una autèntica explosió del coneixement 
en l’àmbit de les neurociències. Un dels camps més fascinants és el del descobriment de les 

bases cerebrals de la conducta social. Aquest coneixement bàsic coincideix i es fonamenta 
en el descobriment de les alteracions i les patologies del cervell social. Concretament, tres 
categories clàssiques de la psicopatologia, les psicosis, la psicopatia i l’autisme infantil, són 

essencialment alteracions del comportament social, cadascuna d’una manera més o menys 
específica.  
 

 
• 20 de maig de 2010: Càncer: cap a una medicina personalitzada 

 

El càncer no és una malaltia, sinó el terme comú per agrupar moltes malalties diferents que 
tenen un aspecte en comú: la pèrdua de control del cos sobre els processos de reproducció 
de les cèl·lules. És la rebel·lió de les parts contra el tot. A partir d’aquí, es pot dir que hi ha 

tants tipus de càncer com persones malaltes de càncer. Al segle XXI la lluita contra aquesta 
malaltia de malalties es comença a centrar en la predicció i el diagnòstic personalitzats. 
Aquesta jornada, organitzada juntament amb la New York Academy of Sciences, pretén 

acostar a la societat els últims avanços en aquesta aproximació individualitzada i íntima de la 
que es considera que serà una de les primeres causes de mort en aquest segle. 
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Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Irene  Roch: 93 404 60 27 / iroch@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de premsa multimèdia Obra Social "la Caixa" 
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