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El centre cultural de ”la Caixa” presenta la programació per al curs 2019-2020 
amb propostes sobre art modern i un moment clau de la història de la ciència 

 

Les avantguardes artístiques i l’arribada 
de l’home a la Lluna, protagonistes de la 
nova temporada de CaixaForum Girona  

  
 ”la Caixa” detalla la programació de CaixaForum Girona per a la 

temporada 2019-2020, que arrancarà amb la mostra Les 

avantguardes històriques, 1914-1945. Construint nous mons, una 

relectura sobre les primeres dècades del segle XX, a través d’una 

curosa selecció d’obres amb noms essencials com ara Man Ray, 

Marcel Duchamp, El Lissitzky, László Moholy-Nagy, Valentina 

Kulagina, George Grosz, i Francis Picabia, entre molts d’altres. 

 

 L’astronomia serà l’altra protagonista d’aquesta temporada amb 

Apollo 11. 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna, una mostra 

interactiva per reviure l’efemèride del cinquantè aniversari de 

l’arribada de l’home a la Lluna. I ho fa des de la perspectiva dels 

mateixos astronautes que van fer realitat la conquesta de l’espai, 

fent el primer pas de l’espècie humana a la Lluna i canviant el curs 

de la ciència i la societat.  

 

 CaixaForum Girona oferirà, un any més, un ampli calendari 

d’activitats dedicades a tots els públics, que el confirmaran, més 

que mai, com un espai de trobada entre la cultura i la ciutadania.  

 

 

Girona, 6 de setembre de 2019. La nova temporada del centre cultural de 

”la Caixa” a Girona es regeix, un any més, per un principi clar: la unió entre 

cultura i ciutadania. L’experiència CaixaForum va molt més enllà de les 

exposicions, amb una oferta d’activitats àmplia i global que inclou conferències 

i debats, projeccions, jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats 

dirigides a grups de persones grans. 
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”la Caixa” 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. I CaixaForum Girona va acollir 535 activitats i va rebre 163.970 

visitants. 

 

De cara a la nova temporada, ”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 principals institucions culturals. 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.  

 

A CaixaForum Girona, la temporada arrancarà amb una destacada presència 

d’art modern amb la mostra Les avantguardes històriques 1914-1945. 

Construint nous mons, que ofereix una relectura de les primeres dècades del 

segle XX a través d’una acurada selecció d’obres procedents de la col·lecció de 

l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) junt una 

selecció d'objectes procedent de la Col·lecció Alfaro 

Hofmann, única a escala mundial en el camp del 

disseny industrial, que subratlla el valor de l’objecte 

com a símbol de progrés, llibertat i 

desenvolupament.  

 

L’exposició aplegarà obres de les figures principals 

de l’escena creativa de les primeres dècades del 

segle XX, prenent com a punt de partida el llegat de 

l’escultor Julio González (1876-1942), i s’estendrà 

en diferents ramificacions per les personalitats i els 

moviments més representatius d’un moment cabdal 

de l’art europeu: des de l’obra pionera de Man Ray i 

Marcel Duchamp fins al futurisme, el constructivisme 

i l’avantguarda russa.  

 

L’altre gran esdeveniment de la nova temporada d’exposicions a CaixaForum 

Girona serà la mostra Apollo 11: 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna, 

que celebra l’efemèride de la primera missió tripulada que va arribar al satèl·lit. Els 

visitants faran, guiats per Neil Armstrong, el viatge que va canviar la història de 

la humanitat: la conquesta de l’espai, el primer pas sobre la Lluna.  

Gustav Klutsis, Transport (1929). © IVAM, Institut 

Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana 
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Aquesta mostra interactiva inclou la reproducció del primer telescopi de Galileu, 

la rèplica de la secció de comandaments del mòdul lunar, una còpia de 

l’escafandre dissenyat per Emilio Herrera, i també objectes quotidians dels 

astronautes durant el seu viatge espacial. D’aquesta manera, els visitants es 

podran posar en la pell de l’astronauta, i entendre el que això va significar per a 

l’avenç de la societat i la ciència. 

 

El 20 de juliol de 1969 es podria considerar com el primer espectacle global 

seguit a través del televisor en el món sencer. Fins al retorn dels astronautes, 

els únics testimonis gràfics van ser les borroses imatges rebudes per televisió. 

La mostra recupera també les revistes il·lustrades de tot el món que van llançar 

edicions especials en què es mostrava per primera vegada el desolat paisatge 

del satèl·lit. 

 

Complementant la resta de la programació, també trobem Accés directe, un 

cicle de microexposicions dedicat a acostar l’art contemporani a l’experiència 

del públic. Periòdicament, es mostren obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani seleccionades especialment per la capacitat que tenen de fer-

nos pensar en les relacions que estableix l’art amb el context actual. Aquesta 

temporada, a través de l’obra El bosc de llet, de l’artista Curro González, es 

podrà continuar reflexionant sobre el paper que té l’herència cultural en el 

nostre desenvolupament intel·lectual. 

 

 

CaixaForum Girona: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Girona no és només un espai expositiu. És molt més. Des 

d’aquest centre, ”la Caixa” vol fomentar l’art i la cultura com a eines de 

transformació social, contribuir a la divulgació de les humanitats i, també, 

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

 

A partir d’un extens repertori de propostes culturals —amb cicles de 

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

vol aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que han de 

permetre entendre els importants canvis de la societat actual. Entre l’àmplia 

programació de la temporada, cal destacar per als mesos vinents: 

 

- NanoArts, el festival d’art en família de CaixaForum, arriba a la seva 

tercera edició i proposa un dia sencer en què petits i grans, per mitjà de 
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projeccions, activitats i tallers conduïts per diferents col·lectius i artistes, 

poden jugar i experimentar plegats, i alimentar així la curiositat artística. 

En cada edició es programen activitats a l’entorn d’un concepte vinculat 

al món de l’art, que enguany serà el moviment. 

 

- ”la Caixa” va posar en marxa la temporada passada CaixaForum 

Found!, una nova aposta per la cultura més innovadora i creativa 

orientada al públic més inquiet. Després de l’èxit de la primera edició 

d’aquesta iniciativa, amb més de 150 activitats programades en tots els 

centres CaixaForum, es consolida aquest segon curs una manera 

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

Enguany, tornaran les Trobades amb..., una cita de proximitat, mensual, 

per conèixer creadors i artistes de disciplines diverses. Per a aquesta 

temporada, a CaixaForum Girona hi ha previstes les trobades amb la 

realitzadora i il·lustradora Lyona; amb el director de l’estudi creatiu Lo 

Siento, Borja Martínez; amb l’il·lustrador Ricardo Cavolo; i amb el músic 

Ferran Palau, entre d’altres. 

 
- Aquesta tardor, a Universos literaris, una sèrie d’escriptors i artistes de 

renom desplegaran l’univers dels seus mites, revelaran els seus 

moments iniciàtics i explicaran, fil per randa, què els inspira i com 

enreden la musa. Per a aquesta nova edició del cicle, coordinat per 

la Fundació José Manuel Lara, és prevista la presència de Lorenzo 

Silva, Najat El Hachmi Buhhu, Alejandro Palomas i Leticia Dolera. 

 
- Organitzat amb la Fundación 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 del Bosch fins a Goya. 

Historiadors de l’art com 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. 

 
- Coincidint amb l’exposició Les avantguardes històriques, 1914-1945. 

Construint nous mons, el cicle Les dones a les avantguardes 

artístiques, impartit per Mercedes Valdivieso, professora d’Història de 

l’Art a la Universitat de Lleida, analitzarà l’eclosió de dones artistes que 

van destacar amb veu pròpia des del final del segle XIX i durant la 

primera meitat del segle XX. 
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- La ciència hi serà present al novembre amb Ciència que alimenta, un 

cicle de conferències i tasts científics per fomentar el coneixement 

científic d’aliments que formen part de la nostra dieta habitual. Gràcies a 

la intervenció d’experts investigadors i divulgadors del CSIC s’explicarà 

l’origen, la història i l’elaboració de productes com la xocolata, l’oli i el vi, 

es presentaran les evidències científiques principals que relacionen el 

seu consum amb la salut i es faran «assaborir» aquests coneixements 

amb tasts per conèixer les característiques sensorials d’aquests aliments 

i analitzar-ne la qualitat i el consum. 

 
- Per primer cop, l’Escola Europea d’Humanitats deixarà la seva 

tradicional seu al Palau Macaya de ”la Caixa” a Barcelona i presentarà a 

CaixaForum Girona el cicle Les arrels del món que ve. S’hi analitzaran 

quatre fenòmens que condicionen el nostre futur immediat: quin paper 

tindrà Europa en la cursa de la supercomputació i la intel·ligència 

artificial; cap on evoluciona el feminisme; l’estudi de la salut global, com 

l’encreuament entre benestar social i sostenibilitat ambiental; i cap on va 

Europa, en un moment en què són qüestionats els seus valors 

fonamentals, com ara la igualtat i la democràcia. Els ponents seran 

Josep Maria Martorell, Marina Subirats, Josep Maria Antó i Xavier Prats. 

 

La música també serà present a CaixaForum Girona amb l’estrena de De 

Mozart al jazz. El poder del ritme, un nou cicle en què Pilar Subirà, 

percussionista i divulgadora musical, aprofundirà en la percepció del temps 

musical i el ritme en la música d’èpoques i cultures diferents. D’altra banda, un 

altre cicle ens permetrà estudiar el gènere de la missa de rèquiem i endinsar-

nos en quatre peces immortals. 

 

Les arts escèniques, a través d’espectacles molt originals, captivaran la 

imaginació dels infants. Al desembre, ho faran amb l’espectacle That’s a 

musical! El cinema, que també tindrà el seu espai a CaixaForum, inclourà des 

de cicles a l’entorn de les exposicions fins a cinema infantil. Finalment, les 

activitats familiars permetran a públics de totes les edats aproximar-se a l’art 

d’una manera lúdica i diferent.  
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CaixaForum Girona presentarà també una oferta renovada d’activitats per al 

públic escolar. En el marc del programa EduCaixa, el centre va rebre la 

temporada passada la visita de 14.587 escolars. També les persones grans i 

les activitats culturals d’impacte social 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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Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Petita vetllada 
dadà), 1922. © Kurt Schwitters, VEGAP, 

Barcelona, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissariat: José 

Miguel G. Cortés, 

director de l’IVAM, i 

Josep Salvador, 

conservador de la 

col·lecció de l’IVAM 

 

Organització: Exposició 

produïda per l’IVAM, 

Institut Valencià d’Art 

Modern, en col·laboració 

amb ”la Caixa” 

 

 

Les avantguardes 
històriques, 1914-1945  
Construint nous mons  
 

Del 4 de octubre de 2019 al 23 de febrer de 2020 
 
 
 
 

La mostra reuneix les figures principals de l’escena 

creativa de les primeres dècades del segle XX, 

procedents d’una de les col·leccions més singulars 

d’Espanya 

  

A través d’una curosa selecció d’obres de la col·lecció de 

l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i de la Col·lecció 

Alfaro Hofmann, la mostra ofereix una relectura de les 

primeres dècades del segle XX, que inclou, d’una banda, 

un ampli nombre d’obres centrades en visions poètiques i 

oníriques, estretament relacionades amb autors adscrits a 

moviments dadaistes i surrealistes, i d’altra banda, obres 

que abracen un conjunt de pràctiques artístiques d’ordre 

analític materialitzat en formes abstractes, amb Marcel 

Duchamp com a clara referència. A més, aquestes dues 

línies van acompanyades d’un nombre significatiu de 

creacions vinculades a l’art de la propaganda, la crítica 

social i el compromís polític, que va tenir en el 

fotomuntatge un instrument d’intervenció plàstica de 

primer ordre.  

 

La mostra està formada per 162 obres, i entre els artistes 

inclosos figuren André Breton, Juan Gris, Man Ray, Joan 

Miró, Walter Gropius, Joaquim Torres-García, George 

Grosz, Francis Picabia, Paul Klee, Aleksandr Rodtxenko, 

Olga Rozanova, Valentina Kulagina, Julio González, Jean 

Arp, Constantin Brâncuşi, Alexander Calder, Arshile 

Gorky, Grete Stern, Robert i Sonia Delaunay, Max Ernst, 

Josep Renau i Ella Bergmann-Michel.  
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Organització:  

”la Caixa”  

Apollo 11 
50 anys de l’arribada de l’home a 
la Lluna 
 

De l’1 d’abril al 23 d’agost de 2020 

 
 
 
 

La mostra permet fer un recorregut des de 

l'observació de la Lluna per Galileu fins que per fi 

l'home va poder deixar la seva petjada al satèl·lit 

 

L’exposició proposa un viatge a una de les grans fites de 

la humanitat: la conquesta de l’espai. Els visitants podran 

remuntar-se al 20 de juliol de 1969, quan per primera 

vegada l’home va arribar a la Lluna a bord de la nau 

Apollo 11. Un dia després, Neil Armstrong va fer els 

primers passos sobre la superfície lunar i va pronunciar la 

històrica frase: «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 i retransmès a tot el món. 

 

L’exposició està constituïda per mòduls interactius, com 

el simulador del llançament d’un coet o la reproducció de 

la secció de comandaments del mòdul lunar; i documents 

sonors i gràfics sobre el projecte Apollo 11 abans, durant i 

després de l’arribada al satèl·lit, i sobre el que això va 

significar per a l’avenç de la societat i de les ciències de 

l’espai. 

 

Entre les peces destacades es troben la reproducció del 

primer telescopi de Galileu, que li va permetre veure i 

estudiar la superfície d’aquest satèl·lit; un mòdul interactiu 

en el qual es pot simular que es camina per la superfície 

de la Lluna; una còpia de l’escafandre dissenyat per 

Emilio Herrera; aliments utilitzats en viatges espacials, i 

diferents objectes reals i productes d’higiene i de primera 

necessitat dels astronautes, com també documents, diaris 

i revistes que narren aquell moment històric. 
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Departament de Comunicació de ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
  
Sala de Premsa Multimèdia de ”la Caixa” 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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