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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 
 
• Andrea Palladio, “l’arquitecte dels arquitectes” obre la temporada 

artística a CaixaForum Madrid, en un curs en què destaquen las 
mostres retrospectives dedicades a Federico Fellini i a la producció 
de Miquel Barceló dels últims 25 anys. També tindran un especial 
protagonisme la fotografia, amb l’exhibició dels treballs guardonats 
en la darrera edició de FotoPres "la Caixa" 09, i l’exposició 
monogràfica de l’artista Hannah Collins i els seus treballs 
monumentals. 

 
• 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 anirà des de la música antiga 
fins a les músiques del món i experimentals.  

 
• CosmoCaixa Madrid amplia la seva sala d’exposicions permanent 

amb la nova mostra La cursa cap a la humanitat, un emocionant 
recorregut pel procés d’humanització. A més a més, el museu 
organitzarà dues noves exposicions temporals: la col·lecció 
mundial més gran de fòssils de dinosaures del Cretaci superior, Els 

dinosaures del desert del Gobi, i una mostra de sensibilització 
ciutadana, Fes-te voluntari.  

 
• CosmoCaixa és 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, per exemple la causa de les 
malalties mentals o el canvi climàtic i les seves conseqüències, 
sempre explicats per grans experts nacionals i internacionals. 

 



 
 

PROGRAMACIÓ  2009/2010 

 

 

 3 

 
Madrid, 2 d’octubre de 2009.- L’Obra Social "la Caixa" ha donat a conèixer 
avui 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 programació àmplia i global 
en la qual tenen cabuda tots els públics. 
 
Amb un any i mig de vida, CaixaForum Madrid s’ha convertit en una plataforma 
coherent amb les inquietuds socials actuals, que potencia el valor de la cultura 
com a element d’integració social. Per mitjà de les exposicions d’art antic, 
modern i contemporani que programa, i també dels 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 Madrid 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 expandit els 
darrers anys als altres centres que 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, 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 les ciutats de Girona, Saragossa i Sevilla. 
 
De la mateixa manera, també CosmoCaixa ha esdevingut un espai consolidat 
de trobada, en aquest cas entre la ciència, la societat i les institucions, tant a 
Barcelona (des de fa 28 anys, els cinc últims com a CosmoCaixa) com a 
Madrid (1999). Les activitats de divulgació científica permeten tractar temes de 
plena actualitat i d’interès general a càrrec d’experts nacionals i internacionals 
que donen a conèixer les últimes investigacions en cada matèria.  
 
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 de les persones. L’objectiu és estimular el coneixement científic i 
aconseguir la participació directa dels ciutadans, amb noves propostes en 
formats diversos, tant si es tracta de conferències, com d’exposicions o 
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jornades; qualsevol modalitat que serveixi per fomentar el diàleg, la comprensió 
i la discussió sobre temes de gran rellevància científica i les darreres recerques 
en cada camp.  
 
 
L’arquitectura, la fotografia, el cinema i l’art contemporani, protagonistes  
a CaixaForum Madrid 
 
La temporada d’exposicions de CaixaForum Madrid arrencarà la setmana 
vinent amb una gran mostra sobre la trajectòria de l’arquitecte renaixentista 
Andrea Palladio i la seva influència durant segles. Considerat “l’arquitecte dels 
arquitectes”, el nom d’Andrea Palladio ha estat sinònim d’arquitectura durant 
cinc segles. Fill d’un moliner, va conquerir el món sencer amb la seva 
revolucionària concepció de l’arquitectura, tot democratitzant-la i fent que 
arribés a granges i ponts de la mateixa manera que arribava a palaus i 
esglésies. 
 
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. En 
aquest darrer camp, l’exposició FotoPres "la Caixa" 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. Enguany la mostra respon al denominador comú de la violència en els 
països en conflicte, tant si es tracta d’Afganistan com del Pakistan, Kenya, el 
Líban o Veneçuela. 
 
A partir del novembre, un dels noms actuals més interessants de l’art 
contemporani, Hannah Collins, prendrà el relleu amb una mostra que reunirà a 
CaixaForum Madrid el seu treball recent. S’exhibiran per primer cop en aquesta 
ciutat, tres pel·lícules multipantalla i 20 fotografies panoràmiques, alguns dels 
seus darrers treballs, que tenen un clar contingut social. 
 
Després de l’èxit de l’exposició sobre Charles Chaplin organitzada l’any 2008, 
CaixaForum Madrid 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 mostra, el visitant podrà descobrir les obsessions del director 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 Madrid es complau a 
presentar una gran 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 ha comptat 
amb la seva implicació personal per convertir la mostra en un esdeveniment 
únic, i en què al costat de les seves obres principals es podran veure peces 
sortides directament del taller de Barceló. 
 
 
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 
oferir les claus per entendre les grans transformacions socials dels 
nostres dies. 
 
La temporada d’Humanitats començarà la setmana vinent amb un cicle de 
conferències sobre pensadors espanyols del segle XIX i, entre molts altres 
temes, també s’hi tractaran en diferents seminaris la figura de Sigmund Freud, 
coincidint amb el 70è aniversari de la seva mort, o de Miguel Hernández. 
 
El cinema i la música també estaran presents a la programació 
d’Humanitats amb cicles de conferències sobre Chaplin i Schumann, i també 
un seminari sobre l’apassionant història del jazz, que no deixa de ser la història 
musical del segle XX. 

 
La temporada musical de CaixaForum Madrid 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, entre els quals destaquen, a tall 
d’exemple, Gustav Leonhardt, Trevor Pinnock o la London Haydin Quartet. 
 
 
La cursa cap a la humanitat, el paper del voluntariat i els dinosaures del 
desert del Gobi, temes de les exposicions temporals  
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CosmoCaixa Madrid amplia la seva sala permanent d’exposicions amb la 
instal·lació de la nova mostra La cursa cap a la humanitat. L’exposició permet  
fer un recorregut pel procés d’humanització al llarg dels segles fins arribar a 

l’Homo sapiens. Els seus protagonistes són cinc homínids que hi van contribuir 
amb innovacions transcendentals, fins a l’arribada de l’Homo sapiens, l’únic 
supervivent  d’aquesta cursa.  
 
En la línia més social i d’interès general, CosmoCaixa ha apostat per una 
exposició  sobre el voluntariat. Amb Fes-te voluntari, l’Obra Social ”la Caixa” vol 
donar a conèixer a la població en què consisteix el voluntariat i els valors en 
què es fonamenta. El públic interessat també trobarà informació de diverses 
associacions especialitzades en aquest tema.  
 
Pensant en un públic més ampli, el Museu de la Ciència presentarà durant la 
primavera de 2010 la col·lecció mundial més gran de fòssils de dinosaures del 
Cretaci superior, procedents de Mongòlia. En total, són 31 peces d’excepcional 
valor i bellesa que ajudaran a conèixer millor com eren aquests rèptils que van 
dominar la terra al llarg de 160 milions d’anys i que van desaparèixer per 
causes que encara no s’han determinat amb certesa.  
 

 
Jornades per aprofundir en temes científics  
 
Les activitats de divulgació científica s’inicien avui amb la jornada de Blocs de 

ciència. Al llarg de dos dies es reuniran a CosmoCaixa experts en divulgació 
que han trobat una nova via de comunicació a través d’internet i més 
concretament, els blocs, una nova eina que aporta avantatges, però també 
inconvenients, en el camp de la comunicació i la divulgació. Les malalties del 

cervell social és el títol de la jornada científica que es desenvoluparà a principis 
de 2010. Els darrers anys s’ha produït una autèntica explosió en l’àmbit de les 
neurociències i és per aquest motiu que CosmoCaixa vol apropar el 
coneixement de malalties com ara l’autisme, la psicosi o les psicopaties, per tal 
de poder actuar i mitigar-ne els efectes.  
 
 
 
 
 
Recerca i innovació explicada pels seus protagonistes en els cicles de 
conferencies i els Vespres del museu  
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Tota mena de disciplines científiques tenen cabuda en aquestes conferències, 
en les quals, entre altres convidats, participaran pròximament Barbara Grosz, 
degana de Radcliffe de l’Institute for Advanced Study, que parlarà sobre 
intel·ligència artificial. A la xerrada sobre creativitat, patologia i evolució, 
Antonio Preti explicarà la causa dels trastorns mentals i quina relació tenen 
amb l’art i la creativitat. El medi ambient serà un altre dels temes que 
s’abordarà a bastament, amb un cicle de cinc conferències en les quals 
rellevants científics debatran diversos aspectes del canvi climàtic, amb motiu de 
l’exposició temporal que acollirà el museu. 
 
A partir del gener de 2010, temes com la relació entre la ciència i la màgia, 
l’exploració de l’espai, el món dels dinosaures o la importància de la 
biodiversitat conformaran la programació de les activitats de divulgació 
científica de CosmoCaixa Madrid. 
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE 

CAIXAFORUM MADRID 
 
 

TEMPORADA 2009-2010 
 

 

 

Exposicions 
 

Humanitats i música 
 

Activitats culturals 
d’impacte social 
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L’Obra Social ”la Caixa” presenta una gran exposició sobre la trajectòria de 

l’arquitecte renaixentista i la seva influència al llarg dels segles 

 
Considerat “l’arquitecte dels arquitectes”, el nom d’Andrea Palladio ha estat sinònim 

d’arquitectura durant cinc segles. Fill d’un moliner, va conquerir tot el món amb la seva 
revolucionària concepció de l’arquitectura. La va democratitzar i va facilitar que arribés a 
granges i ponts de la mateixa manera que ho feia a palaus i esglésies.  

 
En la seva trajectòria professional va unir la teoria –a partir d’un profund coneixement de 
l’exercici arquitectònic en el món clàssic– i la pràctica per idear construccions sorprenents, 

belles i funcionals, com ara la vil·la Rotonda, a prop de Vicenza, les grans esglésies 
venecianes de San Giorgio Maggiore i Il Redentore i les vil·les Barbaro i Emo, al Vèneto.  
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta Palladio, l’arquitecte (1508-1580), una exposició que 
commemora el cinquè centenari del naixement de l’arquitecte renaixentista i que s’ha 
organitzat en col·laboració amb la Royal Academy of Arts (Londres) i el Centro Internazionale 

di Studi di Architettura Andrea Palladio (Vicenza). A més a més, també compta amb la 
participació del Royal Institute of British Architects de Londres.  
 

La mostra repassa la trajectòria professional i vital de Palladio gràcies a més de 190 obres, 
entre maquetes de gran format, dibuixos, llibres, manuscrits i altres documents originals de 
l’època, i també a llenços d’artistes de la talla de Canaletto, Il Veronese, Ticià, Bassano o El 

Greco. La mostra es completa amb la contribució d’arquitectes contemporanis que aporten la 
seva visió personal sobre Palladio. 
 

Palladio, 
l’arquitecte (1508-1580) 

 

Del 7 d’octubre de 2009 al 17 de gener de 2010 

Inauguració: 6 d’octubre 

Comissaris: Guido Beltramini, director del Centro di Studi di 

Architettura Andrea Palladio (CISAAP) de Vicenza; Howard Burns, 

president del Consell Científic del CISAAP, i Mary Anne Stevens, 

directora d’Afers Acadèmics de la Royal Academy of Arts, Londres; 

amb la participació de Charles Hind, conservador del Royal 

Institute of British Architects  

Organització: Obra Social ”la Caixa”; Royal Academy of Arts 

(Londres) i el Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea 

Palladio (Vicenza) 
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CaixaForum Madrid acull el treball recent d’aquesta artista a partir d’una gran 

exposició que reuneix per primera vegada 3 pel·lícules multipantalla i fotografies 

panoràmiques 

 

Emigrants, exiliats, nòmades… Hannah Collins (Londres, 1956) treballa a escala 

monumental. Les seves fotografies panoràmiques i les projeccions multipantalla són les més 
grosses que es poden trobar en l’art contemporani, i també unes de les més íntimes. 
Tanmateix, per a Collins, l’escala amb què treballa no és ni grossa ni petita, sinó 

senzillament “adequada”.  
 
Observar una pel·lícula en pantalla múltiple, per definició, resulta una experiència 

descentralitzadora, i aquest és un dels grans temes en els films de Collins. Què li passa a 
algú que ve d’un context diferent i, per atzar o per força, es troba en un altre lloc? 
Precisament la relació entre la solitud i la companyia està present en una gran part de la 

seva obra. Dit d’una altra manera: el desarrelament, la dificultat per establir vincles afectius, 
per trencar l’aïllament i per desenvolupar formes de vida col·lectiva.  
 

Aquesta situació es pot percebre a les pel·lícules més recents de l’artista. Amb el títol 
Hannah Collins. Història en curs, l’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Madrid una 
gran exposició que aplega tres pel·lícules en pantalla múltiple i una vintena de fotografies 

panoràmiques. Tot i que La Mina. Història en curs (encarregada per la Fundació ”la Caixa”) i 
Paral·lel difereixen quant a estructura i escenari, totes busquen el significat de la soledat i la 
companyia. Els contextos varien (una comunitat de gitanos, un poble rus i les geografies 

fracturades de la migració econòmica), però, en cada situació, Collins organitza la pel·lícula 
al voltant de les fràgils connexions entre els individus i els grups socials. 
 

Hannah Collins. 
Història en curs. Pel·lícules i fotografies 

 

Del 20 de novembre de 2009 al 21 de febrer de 2010 

Inauguració: 19 de novembre 

Comissari: David Campany  

Organització: Obra Social ”la Caixa” 
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CaixaForum Madrid repassarà els últims 25 anys de trajectòria de l’artista en una gran 

mostra que permetrà que l’espectador visqui l’experiència pictòrica de Barceló  

 

L’exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” no només celebrarà els èxits en els 
últims 25 anys d’aquest important artista viu de talla internacional, 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 doncs, aquesta mostra serà clau per poder experimentar l’obra de Barceló de manera 

coherent i emocionant a partir de 140 treballs, des de grans teles creades a partir de l’any 
1982 fins a les més recents, passant per les seves peces ceràmiques i escultòriques, sense 
oblidar les aquarel·les, els dibuixos, els pòsters, els llibres i els quaderns de viatge. Tot això 

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

Per aconseguir-ho, l’artista s’ha implicat directament en la selecció d’obres i ha deixat 
algunes teles de la seva pròpia col·lecció que fan que l’exposició sigui un autèntic 
esdeveniment, més que no pas 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.  

 

 
 

 

 

Miquel Barceló  
(1983-2009) 

 

De l’11 de febrer al 13 de juny de 2010 

Inauguració: 10 de febrer 

Comissària: Catherine Lampert 

Producció i organització: Obra Social ”la Caixa” 
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La violència als països en conflicte, protagonista de l’exposició de la 19a edició del 

certamen fotogràfic més veterà i més ben dotat econòmicament d’Espanya 

 

L’any 1982, ”la Caixa” va instituir FotoPres amb l’objectiu de reconèixer la feina dels 
fotoperiodistes. Al llarg d’aquests 27 anys, el certamen biennal s’ha fet ressò dels canvis 
produïts en la fotografia com a mitjà artístic i de sensibilització davant les situacions de 

conflicte. FotoPres és el guardó més ben dotat econòmicament d’Espanya per a la fotografia 
documental.  
 

CaixaForum Madrid acollirà una mostra que inclou més de 130 fotografies pertanyents als 
projectes seleccionats en l’última edició. Els treballs tracten qüestions com ara els valors 
actuals, les situacions de marginació i, sobretot, la violència, en les diferents formes que 

adopta a qualsevol lloc del món i entre col·lectius molt diversos, però la presència de la qual 
és indubtable avui en dia. En conjunt, aquestes obres ofereixen una mirada crua i impactant, 
però alhora humana i propera, del món contemporani. 

 
Per primera vegada es podrà veure en una exposició la sèrie completa de fotografies 
d’Emilio Morenatti (Jerez de la Frontera, 1969). Morenatti va guanyar el primer premi 

FotoPres ”la Caixa” 09 pel seu treball Violència de gènere, Pakistan, una sèrie de retrats que 
el fotògraf va fer el desembre del 2008 a dones pakistaneses que havien patit atacs amb àcid 
per part d’algun familiar, o del marit mateix, i que en mostraven les seqüeles als seus rostres. 

El segon premi va ser per al 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 de 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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L’Obra Social ”la Caixa” mostra els mecanismes de la creació del mite fellinià a partir 

de més de 400 peces amb 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, desconstrueix el 
relat i concep de nou el cinema amb tota llibertat. La seva filmografia construeix un món 
particular, privat i personal, format per 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 eren inèdits fins ara, amb l’objectiu no només de posar en relleu els mecanismes de la 
creació felliniana, sinó també d’explicar tot el seu cinema sota una nova mirada.  

 
La mostra dedica una atenció especial a les obsessions de Fellini, les imatges que el 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 es deté en aspectes inherents al món fellinià com ara 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, de l’altra, presentar una innovadora forma 

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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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 que ens 
permetin entendre les grans i complexes transformacions socials que vivim actualment. La 

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

 
El passat 14 de setembre, l’escriptor italià Claudio Magris va pronunciar una lliçó magistral a 
CaixaForum Madrid que va donar el tret de sortida del nou curs d’Humanitats al centre social 

i cultural de ”la Caixa” en aquesta ciutat. Des de la propera setmana (del 5 d’octubre al 20 de 
novembre de 2009), destacats especialistes analitzaran la importància dels principals 
pensadors espanyols del segle XIX per ajudar a comprendre l’evolució del país en aquella 

època. 
 
La propera setmana també començarà un cicle de conferències sobre les religions del món 

antic (del 6 d’octubre al 24 de novembre de 2009), en un intent de tractar no només els 
aspectes essencials de les cultures de l’antiguitat, sinó també les preocupacions essencials 
de l’ésser humà, de l’home d’abans i del d’ara. 

 
Coincidint amb el 70è aniversari de la mort de Sigmund Freud, l’Obra Social ”la Caixa” 
organitzarà l’any 2010 (del 2 de febrer al 6 d’abril) un cicle de conferències sobre el seu 

pensament i els seus descobriments, i sobre com han arribat als nostres dies: matisats, 
qüestionats o acceptats. També se citaran els investigadors més importants que han seguit 
el camí que ell va obrir. 

 
En el camp de la literatura, entre el 14 d’octubre i el 25 de novembre, CaixaForum Madrid 
acollirà un cicle de conferències que tindrà diverses autores com a protagonistes. Totes 

comparteixen un mateix tret: les seves dobles veus. Són emigrants, filles o nétes de 
persones que van emigrar i totes reflecteixen el contrast de cultures i llengües. 
 

Amb motiu del centenari del naixement de Miguel Hernández, el mes d’abril de l’any que ve 
CaixaForum Madrid acollirà un homenatge organitzat per la Fundació ”la Caixa”, amb diàlegs 
entre experts en l’obra del poeta i artistes que han donat continuïtat a l’obra d’Hernández. 

L’objectiu és recompondre la figura del personatge, que té una força i una sinceritat 
extraordinàries. 
 

Quant a la programació musical, la temporada 2009-2010 de CaixaForum Madrid se centrarà 
en la història del jazz (del 13 d’octubre al 10 de novembre de 2009), des del seu naixement 

Programació d’Humanitats 
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a finals del segle XIX a Nova Orleans fins al seu estat actual, en un cicle que dirigirà el 

pianista i compositor Jordi Sabatés. Entre el 19 de maig i el 20 de juny de 2010, coincidint 
amb el segon centenari del seu naixement, s’aprofundirà en la vida i l’obra de dos dels 
compositors més admirats del segle XIX: Chopin i Schumann. 

 
La programació d’Humanitats de l’Obra Social ”la Caixa” dedicarà un espai a la programació 
de cinema, el març del 2010, amb un seminari sobre cinema d’autor en què se seguirà un 

ampli recorregut pel cinema contemporani gràcies als autors actuals més aclamats. 
Convidarem directors la reconeguda i acreditada obra cinematogràfica dels quals vagi més 
enllà del cinema com a mitjà. Autors que s’hagin convertit en un referent creatiu, tant per les 

seves conviccions estètiques, com pel seu pes i la consistència d’una obra que enllaci 
diversos territoris de l’art, la cultura, la filosofia i la sociologia contemporanis. 
 

Tal com és habitual, les exposicions programades tindran continuïtat en els cicles que es 
duran a terme per reflexionar sobre les obres, els seus autors i els temes triats. Així, 
s’organitzaran activitats sobre les exposicions d’Andrea Palladio, Hannah Collins, Miquel 

Barceló, FotoPres ”la Caixa” 09 i Federico Fellini. La temporada finalitzarà amb la 
programació extraordinària de les Nits d’estiu, durant els mesos de juliol i agost, en què la 
música, el teatre i la poesia tindran un protagonisme especial. 

 
Cada cap de setmana de la temporada, CaixaForum oferirà un ampli programa familiar 
adreçat a pares i fills de totes les edats, amb recreacions històriques, projeccions de cinema 

educatiu i activitats per conèixer el món de la mitologia, la història sagrada i la filosofia amb 
activitats educatives i lúdiques. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 de tot el món, amb una gran diversitat d’estils i formats. La programació 
d’aquesta temporada comptarà amb instrumentistes de reconeguda fama com ara els 

directors i clavecinistes Gustav Leonhardt i Trevor Pinnock, uns dels màxims especialistes en 
la interpretació utilitzant criteris i instruments històrics. Se’ls afegiran, entre altres, formacions 
tan destacades com el London Haydn Quartet amb la col·laboració del clarinetista Eric 

Hoeprich o l’Ensemble Prometeo – Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. 
 

Temporada musical 2009-2010 
 

Els divendres 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre de 2009 i els dimarts 23 de febrer, 9 de març i 13 

i 27 d’abril de 2010 
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La programació arrencarà el proper divendres 9 d’octubre amb un homenatge al cèlebre 

compositor nord-americà George Gershwin, i s’hi presentaran algunes de les seves obres 
més emblemàtiques, a càrrec dels pianistes Horacio Icasto i Antonio Águila Ruiz. Icasto –
reconegut intèrpret i compositor que ha col·laborat amb alguns dels noms mítics del jazz i 

d’altres gèneres musicals– i el seu amic i antic deixeble Antonio Águila Ruiz ens ofereixen un 
apassionat recorregut per la música de Gershwin, amb un programa que inclourà obres com 
ara Rhapsody in Blue, Summertime, de Porgy and Bess, o les seves conegudes variacions 

per a piano i orquestra. 
 
El dia 23 d’octubre, el London Haydn Quartet, acompanyant el clarinet d’Eric Hoeprich, 

interpretarà obres de Mozart i Haydn en un concert dedicat a dues de les principals figures 
del classicisme. El seguiran, el 6 de novembre, Ensemble Prometeo - Solistas de la 

Orquesta Barroca de Sevilla. La seva interpretació de la música barroca amb instruments 

d’època ens aproparà a la sonoritat característica d’un període de gran riquesa creativa, 
interpretant Bach i Vivaldi. 
 

Gustav Leonhardt, un dels màxims especialistes mundials en clavicèmbal, arribarà a 
CaixaForum Madrid el 20 de novembre per oferir un recital de música barroca amb obres de 
Couperin, Froberger i Forqueray. 

 
 
  

 
 
 

 
 
Després de l’èxit dels concerts participatius que ha organitzat l’Obra Social ”la Caixa” fins ara 

a Madrid, la gran aposta de l’entitat per a la propera 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: Carmina Burana de Carl Orff. Els dies 28 i 29 de maig del 

2010, l’Auditorio Nacional acollirà els dos concerts previstos, amb l’Orquesta y Coro 
Nacionales de España sota la direcció de Rumon Gamba. Un any més, la cita nadalenca 
amb els concerts participatius continuarà sent El Messies de G.F. Händel. Aquest any tindrà 

lloc els dies 15 i 16 de desembre a l’Auditorio Nacional. 
 

Concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” 

El Messies de Händel i Carmina Burana de Carl Orff 
 

15 de desembre del 2009 i 28 i 29 de maig del 2010, respectivament 
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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 diversos 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 persones discapacitades o que estiguin en risc d’exclusió 
social, gràcies a la col·laboració per dur a terme tota mena d’activitats culturals adreçades a 

fomentar la participació de membres d’aquests col·lectius. La Convocatòria de Suport a 
Activitats Culturals d’Impacte Social té 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. 

Activitats culturals d’impacte social 
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE 

COSMOCAIXA MADRID 
 
 

TEMPORADA 2009-2010 
 

 

 

Exposicions 
 

Conferències i jornades 
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L’Obra Social ”la Caixa” amplia la sala permanent de CosmoCaixa amb un emocionant 

recorregut sobre el procés d’humanització 

 
La carrera cap a la humanitat comença com a continuïtat de la carrera cap a la hominitat. Les 

seves restes i els seus rastres ens han deixat evidències d’elements importants que, a poc a 
poc, van completant el coneixement d’una història que arriba fins a nosaltres mateixos. 
L’exposició La carrera cap a la humanitat reuneix alguns dels homínids i humans que, sense 

descendir els uns dels altres, hi van contribuir amb innovacions que van resultar 
transcendentals per arribar a l’Homo sapiens. Tots passen a formar part de la sala 
d’exposicions permanent de CosmoCaixa Madrid. 

 
La mostra proposa un recorregut que té com a grans protagonistes les reproduccions a mida 
natural de cadascun d’aquests homínids i les diferents fites que van marcar l’evolució: el 

bipedisme, la fabricació de les eines, el domini del foc, l’autoconsciència i el coneixement 
abstracte, cinc factors transcendentals que van canviar el curs del desenvolupament humà.   

- L’Australopithecus afarensis va apostar per la posició erecta, que li va oferir la 

possibilitat de fugir dels depredadors i, sobretot, d’alliberar les mans. 

- A l’Homo habilis se li atribueix la capacitat de fabricar eines a partir d’objectes 
naturals –còdols que es colpejaven amb la finalitat d’aconseguir un fil tallant–, que va 

augmentar la seva independència. 
- L’Homo erectus va aportar el foc i gràcies a aquest va aconseguir allargar el dia, 

conversar, protegir-se i descansar, enriquir la dieta i construir armes i eines. 

- L’Homo neanderthalensis va accedir a l’autoconsciència i, amb aquesta, es van obrir 
les portes al llenguatge i a la comprensió de la realitat. 

- L’Homo sapiens és l’únic supervivent d’aquesta carrera.  

Les reproduccions s’han basat en les últimes investigacions de cadascun dels homínids i 
s’ha seguit una tècnica hiperrealista perquè els visitants de CosmoCaixa es puguin fer una 
idea exacta de com eren els nostres predecessors al planeta Terra.  

 

  
  

La carrera cap a la humanitat 
 

 Exposició permanent 

Inauguració:  29 d’octubre 

Producció: Obra Social ”la Caixa” 
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L’Obra Social ”la Caixa” presenta una mostra sobre el voluntariat, una figura cada 

vegada més necessària en la societat actual 

 
Al voltant nostre hi ha persones necessitades que estan en situacions de marginació. 
Aquestes situacions tenen orígens diversos, com ara la pobresa, la procedència, l’edat, la 

dependència de les drogues o l’alcohol i les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, 
entre d’altres. L’objectiu de l’exposició Fes-te voluntari de l’Obra Social ”la Caixa” és difondre 
el voluntariat i els valors sobre els quals es fonamenta, informar sobre les diverses 

possibilitats que s’ofereixen per practicar-lo i sensibilitzar la població sobre la necessitat que 
té la societat de persones voluntàries. Igualment, per mitjà dels canals previstos, es facilita el 
contacte entre persones interessades a participar en activitats de voluntariat i les entitats 

socials que organitzen les seves activitats amb l’ajuda d’aquests voluntaris.  
 
L’exposició Fes-te voluntari consta de cinc àmbits il·lustrats amb imatges de voluntaris en 

acció, textos explicatius sobre voluntariat, exemples i testimonis de persones voluntàries i de 
beneficiaris de la seva tasca. El primer apartat és una presentació de l’exposició en què es 
justifica la necessitat de sensibilitzar tota la població sobre la urgència que la societat civil 

s’impliqui amb l’ajuda a les persones més necessitades. Al segon apartat es defineix la figura 
de la persona voluntària i de les tasques de voluntariat en conjunt. El tercer àmbit consta de 
diversos arguments que animen a practicar el voluntariat, mentre el quart exemplifica els 

diferents tipus de voluntariat que es poden practicar. Per acabar, la mostra proporciona les 
eines i els canals necessaris perquè les persones interessades en el voluntariat puguin 
posar-se en contacte amb les entitats socials que el necessitin. 

 
Amb aquesta exposició, l’Obra Social ”la Caixa” es vol apropar al públic no sensibilitzat amb 
el voluntariat perquè en prengui consciència, a més a més d’oferir una via de contacte per a 

tothom que vulgui participar-hi i de transmetre el missatge que qualsevol persona pot ser 
voluntària i que tots podem col·laborar ajudant les entitats socials de voluntariat. 
 

 

 

 

Fes-te voluntari 
 

10 de novembre de 2009 – 9 de gener de 2010  

Inauguració: 10 de novembre 

 

 Producció: Obra Social ”la Caixa” 
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La col·lecció mundial més gran de fòssils de dinosaures del Cretaci superior, a 

CosmoCaixa Madrid 

 
Els dinosaures van dominar la Terra durant més de 160 milions d’anys. El coneixement 
d’aquests éssers gegantins es desenvolupa a partir de la troballa de les seves restes fòssils. 

Des que es van descobrir els primers esquelets i ous de dinosaure l’any 1922, les 
investigacions paleontològiques a la República Popular de Mongòlia han despertat l’interès 
dels experts i del públic a tot el món.  

 
D’allà procedeixen les 31 peces fòssils originals que es podran veure a partir de l’abril del 
2011 a l’exposició Dinosaures del desert de Gobi a CosmoCaixa. Entre aquestes peces cal 

destacar l’esquelet d’hadrosaure, el més petit del món; l’únic embrió d’oviraptor que es 
conserva i un nadó de protoceratops, un tarbosaure o el crani d’un velociraptor.  
 

Nou esquelets complets de dinosaures fòssils de gran mida formen un grup de gran bellesa i 
interès científic. El més gros de tots és un tarbosaure de tres metres d’alçada. 
 

Tret d’una o dues varietats, tots els dinosaures de l’Àsia central estan representats en el grup 
de Mongòlia i proporcionen un excel·lent quadre del variat món d’animals terrestres del 
període Cretaci (fa entre 135 i 65 milions d’anys), que probablement és el més ric quant a 

formes i el més ben estudiat gràcies a les nombroses troballes realitzades.  
 
El gran nombre d’esquelets complets i l’extensa varietat dels fòssils descoberts al desert de 

Gobi són únics. Fins i tot els esquelets més delicats s’han trobat en molt bon estat de 
conservació. L’explicació podria raure en el fet que possiblement aquests van ser assolats 
per una sobtada tempesta de sorra que en uns instants els va cobrir completament i així en 

va permetre una conservació perfecta.   
 

 

 

Dinosaures del desert de Gobi 
 

Abril de 2010 - gener de 2011 

Inauguració: XX d’abril  

Comissari:  

Producció: Obra Social “la Caixa”, Fundazione Metropolitan  de 

Torí i l’Acadèmia Mongola de la Ciència 
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Difondre el coneixement científic i fer que arribi als ciutadans de la mà de les persones que el 
fan possible és un dels principals objectius del Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la 
Caixa”. Amb aquesta finalitat, un any més, la programació de les activitats de divulgació 

científica de CosmoCaixa Madrid està marcada per les temàtiques d’actualitat i interès social. 
Tot el que ens envolta es pot veure 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 per què és essencial en una societat que cada vegada depèn més de 
la tecnologia, i pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones. Per aquest motiu, des 

de CosmoCaixa Madrid es donen a conèixer les últimes troballes en l’àmbit de la investigació 
científica, que han fet investigadors que treballen tant a Espanya com a la resta del món. 
 

 
 
 

 
 
La programació de divulgació científica comença avui a CosmoCaixa amb la jornada Blocs i 

ciència sota la coordinació d’Eugenio Manuel Fernández Aguilar. La tasca de la divulgació 
sempre s’ha vist limitada per les possibilitats comunicatives de cada època, que han restringit 
el seu abast a diversos nivells. A la coneguda com a època de la informació, podem trencar 

aquestes cadenes i accedir a tot aquest coneixement d’una manera ràpida i senzilla. Encara 
més, podem passar de ser simples agents passius a divulgadors actius gràcies als mitjans 
que proporcionen els blocs. Aquesta jornada és una degustació de blocs i blocaires de 

temàtica científica, en què podrem conèixer de primera mà les experiències d’aquelles 
persones que s’han animat a fer l’esforç i a formar part de l’ull de 
l’huracà informatiu. 

 
•   2010: Les malalties del cervell social 

 

Les últimes dècades han conegut el ressorgiment d’una autèntica 
explosió de 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 amb el 
descobriment de les alteracions i les patologies del cervell social i s’hi 

Jornades i conferències a CosmoCaixa Madrid 

 Divulgació científica 2009-2010 
 

Jornades 
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fonamenta. Concretament, en aquesta jornada es tractaran tres de les categories clàssiques 

de la psicopatologia que, d’una manera més o menys específica, són alteracions del 
comportament social: la psicosi, la psicopatia i l’autisme infantil.  
 
 
 
 

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

artificial, la psicologia clínica o la relació entre màgia i ciència. Experts nacionals i 
internacionals explicaran les últimes novetats en aquests àmbits. Així, CosmoCaixa es 
converteix en una plataforma per al debat i la reflexió entre els científics i els ciutadans.  

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

ha de fer 

 

Barbara Grosz, degana del Radcliffe Institute for Advanced Study, Càtedra Higgins de 

Ciències Naturals, escola d’Enginyeria i Ciències Aplicades, Universitat de Harvard 

 

Alguna vegada l’ha molestat un quadre de diàleg que apareix provant 
de ser útil, però que diu alguna cosa estúpida? De vegades, el 

sistema d’un ordinador conté informació que podria ser útil per a 
l’usuari, però d’altres, el sistema pot necessitar informació que només 
coneix l’usuari. Massa sovint, el sistema controla la interacció entre 

tots dos, i obliga els seus usuaris a acomodar-s’hi. Barbara J. Grosz, 
investigadora en intel·ligència artificial i degana del Radcliffe Institute 
de la Universitat de Harvard, descriurà la investigació que intenta 

desplaçar aquesta càrrega de l’humà a la computadora, perquè els ordinadors respectin les 
nostres necessitats i s’adaptin a nosaltres, i no a l’inrevés. 
 

• 19 de novembre: Creativitat, patologia i evolució. A càrrec d’Antonio Preti, 
professor adjunt de Psicologia Clínica, Universitat de Càller, Itàlia 

 

Evolutivament, els trets que comporten un problema d’adaptació tendeixen a desaparèixer. 
Aleshores, per què hi ha malalties mentals? Podria ser que estiguessin relacionades amb 

altres trets avantatjosos, com ara la creativitat. La majoria dels trastorns mentals no 
comporten un menyscabament seriós per a la supervivència o la capacitat reproductiva. No 
obstant això, alguns trastorns mentals greus, com ara l’esquizofrènia o el trastorn bipolar, 

poden perjudicar la supervivència i l’èxit reproductiu de les persones que els pateixen. Els 
estudis familiars, de bessons i de casos d’adopció donen suport a la idea d’una base 
hereditària en l’esquizofrènia i el trastorn bipolar. És poc probable que un sol gen sigui 

Conferències i els vespres del museu 
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responsable d’aquestes alteracions del comportament i cal invocar una complexa interacció 

de factors genètics i epigenètics per explicar les bases hereditàries d’aquests trastorns. 
 
 

• 2010 “Abracadabra: ciència i màgia” 
 

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 en 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, en el millor dels casos, és una il·lusió. 
 
Cicle de conferències:  

 

• Del 28 d’octubre al 25 de novembre de 2009: De quina manera compto i per què. 

El canvi climàtic i les seves conseqüències 

 
La crisi econòmica ha situat en un segon terme la informació que els 
ciutadans rebem sobre l’escalfament de l’atmosfera i el consegüent 

canvi climàtic provocat per les activitats humanes. A Copenhaguen, el 
proper mes de desembre, se celebrarà la Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic en què s’espera acordar un full de ruta 

per a tots els països, quant a emissions de gasos amb efecte 
hivernacle, per al període 2012-2020. També s’espera arribar a 
acords per establir fons de recursos econòmics que ajudin els països 

més vulnerables a les pertorbacions associades als canvis del clima. Tanmateix, l’actual 
escenari econòmic a tot el món ha amplificat les veus que qüestionen aquestes polítiques 
per combatre un fenomen que, asseguren, no existeix o, en qualsevol cas, no és tan 

seriós com es diu. Amb aquest cicle, la Fundació ”la Caixa” vol oferir l’oportunitat 
d’analitzar des de diversos punts de vista la qüestió del canvi climàtic, i de debatre les 
posicions d’uns i altres. En aquest cicle de conferències, coordinat per Fernando 

Valladares i organitzat amb motiu de l’exposició Comprendre per sobreviure: el clima 
participaran experts com ara Josep Enric Llebot, Anton Uriarte, Josep Peñuelas, Adrián 
Escudero i Juan Manuel López Zafra. 
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Sala de premsa multimèdia Obra Social ”la Caixa” 
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