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El paper fonamental de la infància en la creació d'històries i personatges en el 
cinema protagonitza la nova proposta expositiva de CaixaForum Sevilla 

 

Al cinema protagonitzat per infants, els espectadors hi reconeixem alguns 

dels sentiments dels personatges, observem com expressen certes 

emocions, de manera que la pel·lícula acaba tenint un ressò profund en 

cadascun de nosaltres. Mitjançant un pacte no escrit entre cineasta i 

espectador, atorguem al cinema el poder de fer que una història fictícia 

ens sembli versemblant i de traslladar-nos a uns estats emocionals 

determinats. Això es fa palès sobretot a les pel·lícules amb protagonistes 

infantils, ja que les seves alegries, inquietuds i preguntes es potencien 

durant la projecció; ens desperten la curiositat, ens estimulen la 

imaginació i, alhora, ens conviden a somiar i a viatjar en el temps. Cinema 

i emocions. Un viatge a la infància és una exposició organitzada per 

l’Obra Social ”la Caixa” i La Cinémathèque française. Un viatge pensat per 

a tots els públics, adults i infants, que ens convida, d’una banda, a ser 

testimonis de la manera com s’ha plasmat la infància en el cinema durant 

més de cent anys d’història, i de l’altra, a experimentar les emocions tal 

com les vam viure durant els nostres primers anys de vida. 

 

 

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Dates del 13 de junio al 23 de 
septiembre de 2018.. Lloc: CaixaForum Sevilla (Camino de los Descubrimientos, 

cantonada c/Jerónimo de Aguilar)Producció i organització: Obra Social ”la Caixa” i 
La Cinémathèque française. Comissària: Gabrielle Sébire, directora del Servei 
Educatiu de La Cinémathèque française. 

@FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT | #CinemaiEmocions 
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Sevilla, 12 de juny de 2018. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària "la Caixa", Ignasi Miró; el director de CaixaForum Sevilla, Moisés 
Roíz; i la directora del Servei Educatiu de La Cinémathèque française i 
comissària de l’exposició, Gabrielle Sébire, han presentat aquest matí a 
CaixaForum Sevilla la mostra Cinema i emocions. Un viatge a la infància. 

 
Dins de la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” dedica una 
atenció preferent a les manifestacions artístiques fonamentals en la formació de 
la sensibilitat contemporània. En aquesta línia s’emmarquen les exposicions 
dedicades al cinema, que, juntament amb la fotografia, constitueix una de les 
formes artístiques més característiques del segle XX. Així, l’entitat ha dedicat 
mostres retrospectives a grans noms del món del cinema, com ara els directors 
Charles Chaplin, Federico Fellini i Georges Méliès, i a companyies pioneres 
com Pixar.  
 
Cinema i emocions. Un viatge a la infància és la tercera exposició que l’Obra 
Social ”la Caixa” organitza amb La Cinémathèque française. El segon projecte 
va tenir lloc recentment, amb la mostra Art i cinema. 120 anys d’intercanvis, un 
aprofundiment, a partir de 349 peces, en el diàleg fecund i ininterromput entre 
les arts visuals i les cinematogràfiques.  

 
Amb l’exposició que s’inaugura a CaixaForum Sevilla, les dues entitats 
esmentades donen continuïtat a la seva col·laboració per presentar el paper 
fonamental de la infància en la creació d’històries i personatges en el cinema, 
així com la influència que aquestes pel·lícules han tingut en el 
desenvolupament infantil. La mostra està comissariada per Gabrielle Sébire, 
directora del Servei Educatiu de La Cinémathèque française. Exposada amb un 
gran èxit a La Cinémathèque française fins al passat mes de juliol, itinerarà per 
la resta dels centres CaixaForum de tot l’Estat fins al 2020. 
 
 
Mirar, callar… i sentir 

 
La creació cinematogràfica ha travessat des dels seus inicis infinitat de mons 
reals i imaginaris a través de la mirada dels infants. Cinema i emocions. Un 

viatge a la infància desplega recursos perquè els visitants facin el recorregut 
dels infants de les pel·lícules: il·luminació, cromatisme, projeccions en pantalles 
de diverses mides i reproduccions de personatges tan representatius com King 
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Kong. Aquesta exposició, amb aproximadament 230 peces de La 
Cinémathèque française i de fons personals de cineastes, col·leccionistes i 
l’arxiu personal de Lluis Benejam, permet als adults compartir els seus records i 
el seu imaginari infantil amb els petits, i a aquests, continuar creixent en el camí 
cap a l’edat adulta.  
 
L’exposició es divideix en set seccions: Alegria, Ràbia, Riure, Llàgrimes, Por, 

Valentia i Il·lusió. Són emocions que sentim al llarg de la vida, però que 
afrontem per primera vegada durant la infància, moment en què aquestes 
experiències, gràcies al seu caràcter nou i desconegut, es viuen amb una 
intensitat especial. Cadascuna de les seccions gira al voltant d’un vídeo amb 

fragments de pel·lícules de diversos 
gèneres i mitjans creatius (animació, 
ficció, documental), que daten des dels 
orígens del cinema fins avui dia, i que 
provenen de latituds diferents. 
 
Alícia al País de les Meravelles, The 

Kid, Paris Texas i Moonrise Kingdom 
són quatre de les pel·lícules presents 
al primer bucle, Alegria, a través de 
fragments que reflecteixen l’emoció 

dels infants protagonistes. A l’àmbit de la Ràbia s’emeten talls de films com El 

meu veí Totoro, He nascut, però… o La guerra dels botons. Dins la secció de 
Riure es recuperen Cinema Paradiso, Boyhood, Roma o Mary Poppins. La 
combinació de drames com Cría cuervos, El viatge de Chihiro, La infància 

d’Ivan, Pa negre o La lengua de las mariposas remou la tristesa de la infància a 
l’àmbit Llàgrimes. La secció Por inclou clàssics com Jurassic Park, E.T. i Un 

monstre em ve a veure. A la Valentia experimentarem aquesta emoció a través 
dels personatges d’El màgic d’Oz, Kirikú i la bruixa o L’infant salvatge. I, 
finalment, l’àmbit de la Il·lusió del cinema està representat per imatges de 
rodatges i dibuixos preparatoris de pel·lícules d’animació realitzats per 
il·lustradors com Marjane Satrapi i Michel Ocelot.  
 
 
 

El laberinto del fauno, 2006. Guillermo del Toro  
© Telecinco 
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Les pel·lícules seleccionades per a cada bucle 
van acompanyades d’altres materials que 
mostren tot el que envolta la seva creació: 
dibuixos, guions il·lustrats, fotografies fixes 

i de rodatge, cartells, maquetes, vestuari, 

objectes, etc. Tot aquest material procedeix 
de les col·leccions de La Cinémathèque 
française, considerades de les millors del món 
en l’àmbit cinematogràfic, així com dels fons 
personals d’alguns cineastes i col·leccionistes. 
 
Les sis primeres seccions se centren en la 
manera com el cinema representa aquestes 
emocions: com es plasmen en els rostres, en 
els gestos corporals i en les paraules dels 
infants actors, de les persones de carn i ossos 
davant la càmera o de personatges sorgits de 
la imaginació d’un dibuixant. L’última de les 
seccions, Il·lusió, desvela els misteris de la creació cinematogràfica i les 
diferents maneres que aquesta té de generar fascinació mitjançant el 
desplegament de les eines amb què «es construeixen» aquestes emocions. 
Aquest àmbit mostra la tramoia, el que passa darrere la càmera, tot allò que fa 
possible la creació d’aquest món il·lusori, amb la qual cosa el viatge és doble: 
cap als dies de la pròpia infància i 
cap als secrets de la producció 
cinematogràfica. Al final de la visita 
es descobrirà que tan fascinants 
són les eines amb què treballa el 
cinema com genuïnes les emocions 
que és capaç de despertar. 
 
 
 

  

Les 400 coups, 1959. François Truffaut © André Dino  

Por primera vez, 1968. © Eduardo Muñoz 
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Del 15 de febrer al 13 de maig de 2018 
 

 

CaixaForum Sevilla 

Camino de los Descubrimientos, 

cantonada c/Jerónimo de Aguilar 
41092 Sevilla 
Tel. 955 657 611 · 955 657 612 

caixaforumsev@fundacionlacaixa.org 
www.caixaforum.es/Sevilla 
 

Horari 

Obert tots els dies 
De dilluns a diumenge de 10 a 20 h 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.obrasociallacaixa.org 

 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 

”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 

exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 
anys 

 

 

Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum, en horari d’atenció al 

públic 
 

 

 
 
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

           @FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT  #NuevosmundosCaixaForum  


