
 
 

 

 Dossier de premsa 
 
 

El curs 2019-2020, el centre cultural de ”la Caixa” acollirà dues exposicions juntament 

amb el British Museum, una de les quals constituirà la seva estrena a Espanya  

 

Tintín, pop art i Modernisme 
protagonitzen la nova temporada de 

CaixaForum Saragossa 
 

 CaixaForum Saragossa iniciarà la temporada endinsant-se en l’ànima 

del Modernisme a través del color blau i la seva infinitat de matisos. 

La mostra inclou els artistes principals en el pas del segle XIX al XX, 

entre els quals hi ha Joaquim Mir, Maurice de Vlaminck, Pablo 

Picasso, Santiago Rusiñol, Ferdinand Hodler i Gustave Courbet.  

 

 El centre cultural de ”la Caixa” a Saragossa presentarà aquest curs 

dues exposicions organitzades amb el British Museum. A la primera, 

una ambiciosa mostra sobre la importància del luxe en els diferents 

imperis que van ocupar l’Orient Mitjà antic, s’hi podran veure des 

dels relleus de paret del famós palau de Nínive fins a exquisides 

peces i miniatures procedents del tresor de l’Oxus. 

 
 La segona —en la seva estrena a Espanya— reunirà grans noms del 

pop art americà per explicar com van revolucionar la producció 

d’obra gràfica. No hi faltaran artistes com Lichtenstein, 

Rauschenberg, Ruscha, Johns, Bourgeois, Warhol i De Kooning. 

 

 La temporada vinent inclourà també dues mostres de divulgació 

científica. Una servirà per celebrar el 50è aniversari de l’arribada de 

l’home a la Lluna. I ho farà en una exposició que uneix còmic i 

ciència i que, d’una banda, explicarà com Tintín, l’intrèpid 

periodista creat per Hergé, trepitjava superfície lunar el 1950, i de 

l’altra, aprofundirà en la missió de l’Apollo 11 i mostrarà tot el que 

sabem sobre el satèl·lit.  

 

 Així mateix, Miralls. Dins i fora de la realitat és una sorprenent 

proposta per a totes les edats que combina les matemàtiques amb 

la manipulació de la llum per explorar la realitat que hi ha «dins» y 

«fora» d’aquests objectes. 
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Saragossa, 12 de setembre de 2019. La directora general adjunta de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura i 

Divulgació Científica de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, i el 

director de CaixaForum Saragossa, Ricardo Alfós, han presentat aquest matí 

la programació del centre cultural de l’entitat per a la temporada vinent.  

 

”la Caixa” ha dissenyat per als seus centres CaixaForum un programa 

multidisciplinari i innovador, fruit de l’experiència, el rigor i les aliances 

establertes amb les institucions culturals principals d’àmbit internacional, com 

ara, en el cas de CaixaForum Saragossa, la col·laboració amb el British 

Museum. 

 

Aquest model únic que representa CaixaForum reflecteix l’aposta decidida de 

”la Caixa” per la divulgació del coneixement, la cultura i la ciència com a motor 

de millora i progrés de la societat. CaixaForum és, per tant, un agent actiu i 

activador de la vida de les nostres ciutats. L’experiència CaixaForum va molt 

més enllà de les exposicions, amb una oferta d’activitats àmplia i variada que 

inclou concerts, conferències, cursos i tallers educatius i familiars, entre moltes 

altres activitats. 

 

CaixaForum disposa de vuit centres culturals, situats a Barcelona, Madrid, 

Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona. ”la Caixa” hi va 

programar durant la temporada 2018-2019 un total de 34 exposicions a 

l’entorn de 27 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la xarxa de 

centres va arribar la temporada passada a la xifra de 2.810.267 persones. 

CaixaForum Saragossa va acollir 1.348 activitats i va rebre 245.955 

visitants. 

 

 

Mostres que abracen des del 900 aC fins a l’actualitat 

 

La programació 2019-2020 inclou, com ja és habitual als centres CaixaForum, 

un ampli ventall de propostes que abracen des del coneixement sobre grans 

cultures del passat fins a la creació més actual i la divulgació científica. La 

temporada integra les línies principals de programació de l’entitat, amb mostres 

d’arqueologia i art modern i contemporani. 
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La temporada 2019-2020 arrancarà amb l’exposició Blau. El color del 

Modernisme. Organitzada en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya i els Musées d’Art et d’Histoire de Ginebra, la mostra arriba a 

CaixaForum Saragossa després de passar per CaixaForum Sevilla. Repartida 

en cinc àmbits, l’exposició 

es pregunta què evoca el 

color blau en el Modernisme 

i, al mateix temps, de quina 

forma aquest moviment 

artístic afecta la percepció 

del blau. Les obres 

modernistes es va omplir de 

paisatges crepusculars, de 

cels de mitjanit, de paratges muntanyosos, de platges i de mars, però també 

d’escenes quotidianes i de retrats que van utilitzar una gran varietat de blaus 

per manifestar el misteri o el subconscient. 

 

La mostra està formada per un total de 69 pintures —algunes de les quals 

prestades per primera vegada— de més d’una dotzena de prestadors, i per cinc 

pel·lícules, gràcies a la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya. La selecció 

inclou els artistes principals en el pas del segle XIX al XX, entre els quals 

destaquen Joaquim Mir, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Darío de Regoyos, 

Nicolau Raurich, Santiago Rusiñol, Joaquim Torres-García i Hermen Anglada-

Camarasa. També s’inclouen algunes figures destacades de l’art europeu com 

Ferdinand Hodler, Gustave Courbet o Maurice de Vlaminck.  

 

Al novembre serà el torn de Tintín i la Lluna. 50 anys de la primera missió 

tripulada. El 2019 se celebra el 50è aniversari de l’arribada de l’ésser humà a 

la Lluna. Tanmateix, el cèlebre personatge Tintín, a través del seu autor Hergé, 

va tenir la sort de començar el seu viatge al satèl·lit l’any 1950, en el còmic 

Objectiu: la Lluna, per trepitjar-la dos anys després, el 1952, a Hem caminat 

damunt la Lluna. El personatge de còmic s’avançava així, ni més ni menys, 

disset anys a l’astronauta Neil Armstrong i el seu company Edwin Eugene 

Aldrin, amb el sobrenom Buzz, que ho va fer en segon lloc. 

 

Aquesta mostra, organitzada amb la col·laboració del Musée Hergé, analitzarà 

com la humanitat ha somiat de trepitjar la superfície de la Lluna des de sempre, 

en especial des que Galileu la va observar per primera vegada amb un 

telescopi que ell mateix va construir el 1609. L’exposició mostra tot el que 

coneixem sobre el nostre satèl·lit natural, i com es prepara un viatge espacial 

Santiago Rusiñol, La música, 1894. Museu del Cau Ferrat, Sitges. Col·lecció Santiago Rusiñol.  
© Arxiu Fotogràfic del Consorci del Patrimoni de Sitges 
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avui i també fa mig segle, en aquella missió històrica que va culminar amb 

l’arribada a la Lluna el 20 de juliol de 1969. 

 

Com ja és habitual, la temporada 2019-2020 prestarà atenció a les grans 

cultures del passat, una de les línies expositives tradicionals de ”la Caixa”. 

Després de l’èxit en temporades anteriors de projectes conjunts amb el British 

Museum, com Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum o La 

competició en l’antiga Grècia, aquest curs es presentarà Luxe. Dels assiris a 

Alexandre el Gran, la primera de les dues noves propostes juntament amb el 

museu britànic en el marc de l’aliança estable que mantenen ambdues 

institucions. 

 

A partir dels objectes seleccionats de la col·lecció mundialment reconeguda del 

British Museum, la mostra farà un extens recorregut per la producció i la 

varietat dels objectes de luxe entre l’any 900 i el 

300 aC en les diferents civilitzacions de l’antic 

Orient Pròxim —assiris, babilònics, fenicis i 

perses. L’exposició presentarà una gran 

varietat d’obres, moltes de les quals es podran 

veure a Espanya per primera vegada com a 

part d’aquesta mostra internacional. Seran més 

de 200 peces, que van des de delicades obres 

d’ivori i joies, passant per ornaments de 

mobiliari, vidre, ceràmica i metalls preciosos, 

fins a relleus assiris de grans dimensions. Entre 

els objectes, destaquen els relleus de paret del 

famós palau de Nínive, com també les 

exquisides peces i miniatures procedents del 

tresor de l’Oxus, el tresor més ben conegut d’objectes d’or i plata de l’antiga 

Pèrsia, i d’una importància extraordinària per la qualitat de les seves peces.  

 

A l’abril arribarà la segona de les exposicions de caràcter científic de la present 

programació. En concret, la mostra prestarà atenció a la física i les 

matemàtiques, en un diàleg que es farà patent a Miralls, dins i fora de la 

realitat. Un objecte a priori simple com el mirall serà el punt de partida 

d’aquesta apassionant exposició, en la qual, com Alícia al País de les 

Meravelles, els visitants es podran endinsar en el complex i divertit món dels 

miralls.  

 

Ornament per a una funda que contenia un arc i 
fletxes. Takht-i Kuwad (Tadjikistan). 500-400 aC. 
Or. © The Trustees of the British Museum 
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Per fer l’exposició, s’ha treballat conjuntament amb el Museu de Matemàtiques 

de Catalunya i amb l’Institut de Ciències Fotòniques. Una proposta sorprenent 

per a tots els públics, que es podran adonar que la realitat varia segons el lloc 

des d’on es mira. 

 

Caldrà esperar fins al juliol per poder 

gaudir de la segona de les 

col·laboracions amb el British Museum, 

un projecte que, després d’exhibir-se a 

Londres, desembarcarà per primer cop a 

Espanya, cosa que farà a CaixaForum 

Saragossa. 

 

El somni americà. Del pop a 

l’actualitat és una recopilació sense 

precedents d’obra gràfica dels grans 

artistes nord-americans de les últimes sis 

dècades. Reunirà més de 200 obres 

procedents dels fons de la institució britànica, que atresora una de las 

col·leccions més importants d’obra gràfica, amb més de dos milions de treballs. 

 

L’exposició explicarà el desenvolupament de l’art gràfic als Estats Units des de 

la dècada del 1960, dedicant una atenció especial a les figures clau de la seva 

història —com Andy Warhol, Jasper Johns o Robert Rauschenberg— i detallant 

com aquests artistes van reaccionar a un període de profunds canvis socials i 

polítics: els drets civils, la Guerra Freda, la carrera espacial, la Guerra de 

Vietnam, la música rock i la contracultura, el feminisme o el qüestionament del 

somni americà per la desigualtat creixent entre rics i pobres. Es tracta, per tant, 

d’una oportunitat única per contemplar algunes de les peces més 

emblemàtiques d’obra gràfica nord-americana de grans dimensions, exposades 

juntes per primera vegada, com també per observar l’evolució de la producció 

en obra gràfica fins als nostres dies. 

 

 

CaixaForum Saragossa: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Saragossa és molt més que un espai expositiu. Des d’aquest 

centre, ”la Caixa” vol fomentar l’art, la cultura i la divulgació científica com a 

eines de transformació social, contribuir a la difusió de les humanitats i 

promoure el debat sobre idees, tendències i recerques de la societat actual. 

Jasper Johns, Flags I, 1973. British Museum (Gift of Johanna and Leslie Garfield, on 
loan from the American Friends of the British Museum). © Jasper Johns, VEGAP, 
Barcelona, 2020 
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Això es tradueix en un extens repertori de propostes culturals amb cicles de 

conferències, tallers, concerts, arts escèniques, programació de cinema i 

activitats orientades al públic familiar i educatiu, com també a col·lectius 

en situació de vulnerabilitat 

 

Aquest és un petit avanç de les activitats principals que proposarà CaixaForum 

Saragossa per a aquest curs. 

 

 

CaixaForum Found! 

Es consolida l’aposta amb la cultura que ve 

 

”la Caixa” va posar en marxa la temporada passada CaixaForum Found!, una 

nova aposta per la cultura més innovadora i creativa orientada a un públic 

inquiet. Després de l’èxit de la primera edició d’aquesta iniciativa, amb més de 

150 activitats programades a tots els centres CaixaForum, es consolida aquest 

segon any ampliant les propostes i diversificant-ne els formats. Una forma 

contemporània d’acostar-se al coneixement i a la creació cultural. 

 

Found! continuarà apostant per fer visible el talent nacional i internacional de 

les arts visuals, la música, el disseny, la il·lustració, el 3D i les pràctiques amb 

les noves tecnologies, generar trobades amb nous públics i explorar 

experiències culturals alternatives.  

 

 Un dels projectes emblema de Found! seran les Trobades amb…, una 

cita de proximitat, mensual, per conèixer creadors i artistes de disciplines 

diverses. Per a aquesta temporada, s’han programat als vuit centres 

CaixaForum un total de 60 sessions amb aproximadament 25 artistes. A 

CaixaForum Saragossa, les Trobades seran amb l’il·lustrador Paco 

Roca, amb l’estudi d’il·lustració i animació Cabeza Patata, amb els 

fotògrafs Anna Devís i Daniel Rueda, Bien Querida, amb el cantant i 

agitador folklòric Rodrigo Cuevas, entre d’altres. 

 
 La gran novetat per a aquest any serà Sala C, amb una C que remet a 

cinema, a creació i a art contemporani. Es tracta d’una cita periòdica 

amb el cinema documental sobre creació actual, amb una atenció 

especial als artistes, als seus processos de creació i a les històries que 

s’amaguen darrere el seu treball. El cicle sorgeix de la col·laboració amb 

Dart Festival, el primer festival de cinema documental dedicat a l’art 

contemporani d’àmbit nacional. 
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Cicles de conferències, converses i diàlegs 

 

Per a aquesta temporada, CaixaForum Saragossa prepara un cicle molt 

complet de conferències i diàlegs —sumant-hi esforços amb altres entitats i 

institucions—, per aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les 

claus que permetin entendre els importants canvis de la societat actual. 

  

 Per primera vegada a CaixaForum Saragossa, i organitzat juntament 

amb la Fundació Amigos del Museo del Prado, el curs L’art fantàstic 

abordarà exemples significatius de l’art fantàstic universal posant un 

èmfasi especial en els que acull el Museo Nacional del Prado, pròdig en 

aquest tipus d’art, amb obres des d’El Bosco fins a Goya. Historiadors de 

l’art com Agustín Sánchez Vidal, Alberto Pancorbo i Julia Ramírez-

Blanco hi aportaran els seus coneixements. Però també altres 

especialistes, com el crític musical José Luis García del Busto, ens 

plantejaran què és la fantasia en general i la seva manifestació en altres 

formes artístiques. 

 

 Torna aquesta tardor Universos literaris, cicle de conferències en què 

una sèrie d’escriptors i artistes de renom despleguen l’univers dels seus 

mites, revelen els seus moments iniciàtics i expliquen què els inspira. El 

cicle, coordinat per la Fundació José Manuel Lara, té prevista la 

presència en aquesta nova edició de Lorenzo Silva, Najat El Hachmi 

Buhhu, Alejandro Palomas i Leticia Dolera. 

 
 La divulgació científica hi farà acte de presència amb el cicle de 

conferències 50 anys de l’arribada a la Lluna: un gran impuls 

d’avenços científics, que descobrirà alguns aspectes poc coneguts de 

les missions a l’espai a través de diferents especialistes, entre els quals 

hi serà l’expert en missions espacials i exenginyer controlador de naus 

espacials de la NASA José Manuel Grandela, que explicarà les 

experiències i anècdotes que va viure durant la seva participació en les 

missions Apollo. 

 
 El cicle Pensar el mal en el món contemporani reflexionarà, a partir 

del problema filosòfic del mal, sobre l’extensió de la violència i de la 

barbàrie en el món contemporani. Per fer-ho, recorrerà a figures clau del 

pensament, com Josep Maria Esquirol, Marina Garcés o Stefano 

Petrucciani, entre d’altres. 
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 CaixaForum Saragossa també estrenarà un nou format amb 

Macaya 361 º. Converses a l’entorn de la diversitat i la solidaritat. 

Impulsat pel Palau Macaya de ”la Caixa” —centre de reflexió i de debat 

per a l’avanç del coneixement i la reflexió intel·lectual—, viatja per 

primera vegada des de Barcelona fins a Saragossa per donar respostes 

a nous reptes socials, com per exemple el paper de la solidaritat en una 

societat cada vegada més diversa. La sessió constarà de quatre 

intervencions de 10 minuts cadascuna, a més d’un debat final de 30 

minuts en què el públic podrà intervenir amb l’objectiu de sumar 

respostes al repte plantejat. 

 

També el cinema tindrà el seu espai a CaixaForum amb diversos cicles, inclòs 

el dedicat al cinema infantil. Hi destaca Art i Cinema, un cicle organitzat amb la 

col·laboració d’A Contracorriente Films, en el qual es posarà de manifest que el 

cinema no ha deixat de nodrir-se del món de l’art per a la creació de moltes de 

les seves pel·lícules. 

 

 

Les tardes dels diumenges són sinònim de música 

 

La música també serà molt present a CaixaForum Saragossa, amb una triple 

programació per al públic general, el públic familiar i el públic escolar. Sons, 

instruments i estils procedents de totes les èpoques i d’arreu del món 

ressonaran en un espai privilegiat i dissenyat per gaudir de la música amb els 

cinc sentits. 

 

De nou, cada diumenge a la tarda els visitants trobaran una proposta musical a 

CaixaForum. La temporada musical tornarà amb una selecció d’intèrprets 

destacats en tot tipus de música, des del folk del duo britànic Jimmy Aldridge i 

Sid Goldsmith, passant per la proposta de barbershop amb el quartet a 

cappella Ringmasters, fins al viatge pels musicals que proposa l’espectacle 

Broadway Babies i el concert a càrrec de Marisa Martins, mezzosoprano, i 

Josep Surinyac, pianista. Aquestes actuacions es complementaran amb els 

cicles de projeccions amb les millors propostes d’Òpera filmada i Dansa 

filmada. 

 

A tota aquesta oferta, encara cal sumar-hi els cicles ja consolidats de divulgació 

musical, com també la programació de Microconcerts, actuacions breus de 

proximitat —a càrrec dels grups seleccionats en la convocatòria per a 

actuacions musicals de CaixaForum 2019— amb un ampli ventall d’estils 
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musicals que van des del jazz fins a la música clàssica, l’electrònica, la cançó 

d’autor, el swing o les músiques del món. 

 

La música també protagonitzarà diversos cicles de divulgació, com Els 

musicals que marquen generacions, a càrrec de l’actor, cantant, productor y 

director de musicals Daniel Anglès, o Els secrets de la veu, a càrrec del 

contratenor Jordi Domènech. 

 

 

CaixaForum Família 

Un pla complet per gaudir en família 

 

Com ja és habitual a CaixaForum Saragossa, durant els caps de setmana 

s’oferiran de manera regular espectacles per al públic familiar. Per a aquest 

curs, és previst un nou espectacle de producció pròpia, Papageno & Cia, que 

proposa un recorregut per les òperes més famoses de Wolfgang Amadeus 

Mozart, o la proposta Un bosc a la paret, que ens descobrirà les possibilitats 

de la percussió. 

 

La programació familiar als centres CaixaForum busca convertir el temps de 

lleure en una experiència de coneixement, propiciant que el grup familiar 

aprengui a observar i interactuar amb les diferents disciplines artístiques, sigui 

des de la posició de l’espectador o com a part activa del procés creatiu. Es 

tracta, en fi, d’una programació primordial dins de l’oferta de CaixaForum, única 

a la ciutat, que se centra no tan sols en els més petits, sinó també en el conjunt 

de les famílies. 

 

A més dels concerts, les arts escèniques i el cicle de cinema Petits cinèfils, hi 

haurà nombroses propostes de diferents formats de tallers a l’entorn de les arts 

visuals, com també visites en família, en un recorregut per l’exposició sota el 

guiatge d’un mediador/a. A més, totes les exposicions inclouen un espai 

educatiu per poder-hi treballar en família algunes de les qüestions essencials 

plantejades en la mostra. 

 

EduCaixa 

Més de 15.000 tallers i activitats als centres CaixaForum 

 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de ”la Caixa”, promovent i impulsant la 

transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la 

societat del segle XXI. Les línies d’actuació d’EduCaixa se centren en el 
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desenvolupament competencial de l’alumnat, el desenvolupament professional 

docent, i la generació i transferència d’evidències educatives, posant a 

disposició de la comunitat educativa recursos, activitats i programes educatius 

que compleixin aquest objectiu. Seguint aquesta línia, el programa promou als 

centres CaixaForum més de 15.000 tallers i activitats amb la finalitat de divulgar 

la cultura, les arts, la ciència i els temes socials.  

 

CaixaForum Saragossa presentarà aquesta temporada una oferta renovada 

d’activitats per al públic escolar. En el marc del programa EduCaixa, el centre 

va rebre al llarg de la temporada passada la visita de 34.345 escolars.  

 

Finalment, les activitats culturals d’impacte social, agrupades en el programa 

Art for Change, seran presents en un centre que ”la Caixa” posa a disposició 

de públics de totes les edats i tots els nivells de formació. 
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Paul Mathey, Retrat de la senyoreta Besançon, 
1918. © Musées d’art et d’histoire, Ginebra. 
Fotografia: Bettina Jacot-Descombes 
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Blau 
El color del Modernisme  
 

Del 27 de setembre de 2019 al 19 de gener de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CaixaForum Zaragoza transita, en un viatge oníric, 

per totes les tonalitats del color blau que van definir 

el moviment modernista 

 

«El color del somni, el color de l’art, un color hel·lènic i 

homèric, color oceànic i del firmament». Amb aquestes 

paraules, Rubén Darío plasmava ja el 1888 la importància 

del blau en l’incipient moviment modernista. 

 

L’exposició Blau. El color del Modernisme recorre tota la 

paleta de blaus —des del blau d’ultramar (el lapislàtzuli), 

passant per l’anyil indi o el blau de cobalt, fins a l’aparició 

dels pigments sintètics, el blau d’ultramar francès, el blau 

de Prússia o el ceruli— i els significats poètics als quals el 

Modernisme els va associar. Es planteja com una 

experiència estètica que arrenca amb la sensibilitat 

romàntica i transita pel simbolisme. La mostra també 

s’atura en l’ús incipient del color als primers temps del 

cinema, amb alguns films acolorits en blau de cineastes 

com Segundo de Chomón.  

 

Organitzada per ”la Caixa”, en col·laboració amb el 

Museu Nacional d’Art de Catalunya i els Musées d’Art et 

d’Histoire de Ginebra, aquest viatge pel blau té com a 

protagonistes Gustave Courbet, Pablo Picasso, 

Ferdinand Hodler, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, 

Maurice de Vlaminck, Joaquim Torres-García i Isidre 

Nonell, entre d’altres. 
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Hem caminat damunt la Lluna, pàgina 4. © Hergé-

Moulinsart 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització: ”la Caixa”  

 
 
 
 

Tintín i la Lluna 
Cinquanta anys de la primera 
missió tripulada 
 

Del 27 de novembre de 2019 a l’1 de març de 2020 

 
 
 
 
 

El còmic i la història de la carrera espacial es donen 

la mà per explicar un dels esdeveniments més 

significatius de la història de la humanitat 

 

El 20 de juliol de 1969 es va arribar per primera vegada al 

nostre satèl·lit a bord de la nau Apollo 11. Neil Armstrong 

va donar els primers passos sobre la superfície lunar i va 

pronunciar una frase històrica: «És un petit pas per a un 

home, però un gran salt per a la humanitat». 

L’esdeveniment va ser rebut al centre de control a 

Houston i retransmès al món sencer. Tanmateix, alguns 

anys abans Tintín s’havia avançat en el món de la 

ciència-ficció per mitjà del seu autor, Hergé, amb dos 

títols mítics, Objectiu: la Lluna i Hem caminat damunt la 

Lluna, que van veure la llum en forma d’entregues 

periòdiques a la revista Tintín entre el 30 de març de 

1950 i el 30 de desembre de 1953. 

 

Sovint, la ciència-ficció i la realitat es relacionen en 

diferents moments de la història. L’exposició Tintín i la 

Lluna té com a objectiu divulgar i documentar el projecte 

Apollo 11, per saber com va ser l’abans, el durant i el 

després de l’arribada a la Lluna; presentar els estudis 

científics i els assoliments tecnològics que van fer 

possible aquesta gesta, i mostrar objectes, interactius i 

experiències que expliquin com va ser el viatge i quins 

avenços va suposar per a la humanitat. L’exposició 

permetrà que els visitants facin un recorregut des que 

Galileu va observar per primer cop la Lluna fins que per fi 

els humans hi vam deixar la nostra petjada. 
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Flascó per a oli perfumat. Takht-i Kuwad, 
Tadjikistan, 500-400 aC. Or. © The Trustees of the 
British Museum 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Concepció i producció: 

”la Caixa”, en 

col·laboració amb el 

British Museum  

 

Comissariat: Alexandra 

Fletcher, conservadora 

del Departament de 

l’Orient Mitjà del British 

Museum 

 

 

 

Luxe  
Dels assiris a Alexandre el Gran 
 
 

 

Del 21 de febrer al 14 de juny de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viatge apassionant, a partir dels fons del British 

Museum, per la història de l’Orient Mitjà antic i la 

importància del luxe en els seus diferents imperis 

  

Els antics imperis assiri, babilònic, fenici i persa van tenir 

en comú amb Alexandre el Gran el propòsit d’estendre el 

seu poder més enllà dels seus propis límits. Aquests 

imperis ocupaven una àrea compresa entre l’actual 

Espanya i l’Índia, i formaven un corredor de comunicació 

entre el Mediterrani i Àsia. Aquests territoris van ser 

escenari de lluites incessants, conquestes i saquejos de 

tota mena, però també d’un intens comerç de matèries 

primeres, pedres precioses i objectes manufacturats 

 

De tot això, en queda testimoni en l’excepcional qualitat 

de les possessions adquirides i la seva relació amb el 

poder. A partir de més de 200 objectes procedents del 

British Museum, la mostra descriu el que va suposar el 

luxe en un moment de la història —entre el 900 i el 

300 aC, una època sense precedents en el 

desenvolupament d’objectes sumptuosos— en el qual 

l’opulència va definir el poder econòmic i polític d’aquests 

antics imperis. L’exposició arriba a CaixaForum Madrid 

dins de la col·laboració estable que mantenen ”la Caixa” i 

el British Museum. 
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Organització: 
”la Caixa”  
 
Col·laboradors: 
Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) i 
Museu de 
Matemàtiques de 
Catalunya (MMACA)   

Miralls 
Dins i fora de la realitat 
 

Del 2 d’abril al 16 d’agost de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mostra plena de sorpreses que fa servir el 

potencial i les aplicacions dels miralls per demostrar 

que la realitat es pot observar des de diferents 

òptiques  

 

L’exposició uneix, mitjançant la manipulació d’aquestes 

superfícies polides en què es reflecteix la llum, física i 

matemàtiques. Ens convida a travessar literalment un 

mirall, tal com va fer l’Alícia de Lewis Carroll. A partir 

d’aquí s’inicia un recorregut expositiu que aprofundeix, en 

primer lloc, en les propietats d’aquests objectes des de la 

vessant més accessible, com ara els miralls plans, 

corbats, calidoscòpics, etc., para descobrir-ne els 

aspectes matemàtics i començar a preguntar-nos sobre el 

que reflecteixen.  

Un calidoscopi construït a escala humana permetrà al 

públic passar a l’altre costat del mirall, el segon àmbit de 

la mostra, en el qual la llum es converteix en la 

protagonista. La seva interacció amb els miralls permet 

viatjar a la Lluna navegant amb un sextant o veure la 

primera llum després del Big Bang.  

Amb la ciència com a base conceptual, l’exposició suscita 

preguntes que poden semblar insòlites: La realitat és el 

que reflecteix un mirall? On és la realitat: dins o fora del 

mirall? I, si ho podem veure, és més real? Amb aquest 

plantejament de realitats confrontades, la mostra convida 

a replantejar-se el món aplicant el mètode científic, i 

també a descobrir alguns dels secrets que ens envolten. 
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Robert Rauschenberg, Sky Garden, de la sèrie 

Stoned Moon, 1969. © Estate of Robert 

Rauschenberg/VAGA, New York/VEGAP, 

Barcelona, 2020 

 

 

 

 

 

 

Concepció i producció: 

”la Caixa”, en 

col·laboració amb el 

British Museum  

 

Comissariat: Stephen 

Coppel, conservador de 

dibuixos i gravats 

moderns del British 

Museum, i Catherine 

Daunt 

 

 

 

 

El somni americà  
Del pop a l’actualitat 
 
 

 

Del 15 de juliol al 18 d’octubre de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CaixaForum Saragossa estrena aquesta aproximació a 

l’art gràfic dels Estats Units a través de figures clau 

com ara Warhol, Johns o Rauschenberg 

 

Els anys seixanta van ser testimoni d’un canvi 

revolucionari i durador en la producció, el màrqueting i el 

consum d’art gràfic. Durant els cinc segles precedents, la 

major part dels gravats eren a petita escala i estaven 

pensats per observar-los de prop. Aquesta intimitat es va 

alterar radicalment en aquella dècada, quan una jove 

generació d’artistes nord-americans es van interessar per 

la impressió. Acostumats a treballar a gran escala amb 

teles i escultures, les obres resultants estaven pensades 

per situar-se al mateix nivell que els quadres, que imitaven 

en dimensions, colors cridaners i imatges impactants. 

El fet que el gravat tingués un públic cada cop més ampli 

va motivar artistes com Lichtenstein, Rauschenberg, 

Ruscha, Johns, Bourgeois, Warhol i De Kooning a utilitzar 

aquest mitjà com a vehicle per expressar opinions 

mordaces, i sovint dissidents, sobre les grans qüestions 

socials del seu temps, des dels drets civils fins al paper del 

govern. 

L’impuls creatiu que va esclatar a la dècada del 1960 

persisteix encara avui, ja que els artistes nord-americans 

continuen explorant el potencial vital i expressiu de l’obra 

gràfica com a part integral de la seva estètica. 
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Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Elena Martín Egea: 876 243 958 / elena.m.martin@caixabank.com 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
 

Sala de Premsa Multimèdia de ”la Caixa” 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
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