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El centre cultural de ”la Caixa” a Lleida compleix 30 anys i presenta la 
programació per al nou curs amb propostes sobre art modern i les grans 

tendències científiques actuals  

 

Les avantguardes artístiques i els grans 
reptes actuals de la ciència protagonitzen la 

nova temporada de CaixaForum Lleida  
  
 ”la Caixa” detalla la programació de CaixaForum Lleida per a la 

temporada 2019-2020, que arrancarà amb Experiment any 2100. Què 

ens espera a la Terra del futur?, una mostra de caràcter científic 

que endinsa els visitants en l’aventura d’explorar com pot ser el 

nostre futur. Quants serem, com viurem, de què viurem o com 

podrem afrontar els grans desafiaments que se’ns presenten són 

algunes de les preguntes a les quals intenta donar resposta 

aquesta exposició. 

 

 El març del 2020, la mostra Les avantguardes històriques, 1914-

1945. Construint nous mons oferirà 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, procedents de la col·lecció 

de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). 

 

 CaixaForum Lleida compleix enguany 30 anys com a referent 

cultural a Lleida, i ho celebrarà oferint un ampli calendari 

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

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

 

 

Lleida, 6 de setembre de 2019. Aquest 2019 CaixaForum Lleida assoleix dos 

fites importants en la seva trajectòria. En primer lloc, es compleixen 100 anys 

de l’edifici ideat per l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell, que el 1919 

va projectar aquesta construcció plena de nombrosos detalls modernistes que 

la situen com un dels referents més clars d’aquest estil arquitectònic a la ciutat 

de Lleida.  

 



 
 

 

 Dossier de premsa 

 

 

La segona efemèride és la celebració dels 30 anys des que aquesta antiga 

sala de cinema es va convertir, gràcies a ”la Caixa”, en el punt de referència de 

l’activitat cultural de Lleida i el territori. Des de finals del 1989 com a Centre 

Cultural de la Fundació ”la Caixa” i fins a la transformació posterior en 

CaixaForum Lleida, aquest centre ha estat al servei dels ciutadans acollint a 

les seves sales des de les mostres d’art més importants que han passat per la 

ciutat fins a nombroses activitats d’altres àmbits culturals i científics, que miren 

de mantenir aquest esperit cinematogràfic per fer l’ullet a la seva pròpia 

trajectòria històrica.  

 

Per commemorar-ho, ”la Caixa” ha dissenyat per a CaixaForum Lleida 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.  

 

La nova temporada del centre cultural de ”la Caixa” a Lleida anirà més enllà de 

les exposicions, amb una oferta d’activitats àmplia i global que inclourà música, 

arts escèniques, cinema, conferències i debats, jornades socials, tallers 

educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans. 

 

”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 a la xifra de 2.810.267 persones. I CaixaForum 

Lleida va acollir 659 activitats i va rebre 111.156 visitants. 

 

La temporada arrancarà a CaixaForum Lleida amb una nova proposta de 

l’entitat en la seva línia programàtica de divulgació científica. Experiment any 

2100. Què ens espera a la Terra del futur? vol convidar a debatre sobre el 

futur que vindrà, sempre des d’un punt de vista científic. La mostra ens 

introduirà en les anomenades megatendències, els grans canvis que es 

produeixen a poc a poc dins de la societat i que ens indiquen cap on sembla 

que ens dirigim. 

 

La mostra posarà damunt la taula alguns dels interrogants més grans del 

nostre segle: Quants serem, com viurem, de què viurem o com podrem 

afrontar els grans desafiaments que se’ns presenten. Aquests reptes 

s’exploren a partir de quatre grans tendències per al segle XXI: la 
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superpoblació, les megaciutats, els recursos naturals i la societat del 

coneixement. La mostra es basa en els estudis prospectius duts a terme per 

l’Agència Europea del Medi Ambient, que van ser publicats en l’informe The 

European Environment, State and Outlook 2015. Assessment of Global 

Megatrends. 

 

La segona exposició del centre tindrà l’art modern com a gran protagonista, 

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), i 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.  

 

 

CaixaForum Lleida: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Lleida no és només un espai expositiu. És molt més. 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 divulgació de les humanitats i, 

també, promoure 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 

Gustav Klutsis, Transport (1929). © IVAM, Institut 
Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana 
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permetre entendre els importants canvis de la societat actual. Entre l’àmplia 

programació que presenta, cal destacar per als mesos vinents: 

 

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

edició i proposa un dia sencer en què petits i grans, per mitjà de 

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 a 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 Lleida 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 la 

cantant Maria Arnal, entre d’altres. 

 

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

Construint nous mons, el cicle de conferències 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. Un altre cicle versarà sobre 

l’espionatge, per analitzar fins a quin punt va actuar com una de les 

forces que van influir en els esdeveniments d’entreguerres. 

 
- La ciència també hi serà present a l’octubre, amb el cicle de 

conferències Podem controlar els factors que més contribueixen a la 

mortalitat? L’esperança de vida d’un individu està determinada, d’una 

banda, per característiques pròpies o factors de risc intrínsecs, com ara 

l’edat, el sexe o la genètica, i, d’altra banda, per l’entorn al qual es veu 

exposat, els anomenats factors de risc extrínsec: dieta, tabac, pol·lució, 

activitat física… El cicle aprofundirà en la manera de controlar aquests 
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factors i els mecanismes pels quals detonen unes patologies 

determinades. 

 

Pel que fa a la música a CaixaForum Lleida, aquesta tardor el baríton i 

divulgador Enric Martínez-Castignani convidarà el públic a fer un recorregut per 

la història i els sentiments que produeix la música vocal de cambra, des del lied 

alemany fins a la mélodie francesa, en el cicle L’emoció de la veu. A la 

primavera del 2020, el cicle Musicals que marquen generacions farà un 

repàs de la història del gènere a través dels musicals de més èxit de tots els 

temps, amb el cantant, actor, productor i director de musicals Daniel Anglès. A 

banda, es durà terme una nova edició del cicle Audicions íntimes, coordinada 

i presentada per Xavier Chavarria, musicòleg, periodista i crític musical, en què 

intèrprets comparteixen amb el públic la seva vivència personal de la música, 

les intimitats de la interpretació i els secrets de les obres que toquen. Entre 

d’altres, hi haurà el pianista i compositor Marco Mezquida. 

 

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

imaginació dels infants, com ara un nou espectacle de producció pròpia: 

Papagueno & Cia, que proposa un recorregut per les òperes més famoses de 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

El cinema també tindrà el seu espai a CaixaForum, i inclourà des de les ja 

tradicionals Matinals de cinema 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.  

 

CaixaForum Lleida 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 14.505 escolars. Així mateix, el públic familiar, 

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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AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ 

CAIXAFORUM LLEIDA 

 

 

2019-2020 
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Organització i 

producció: ”la Caixa” 

Experiment any 2100  
Què ens espera a la Terra del futur? 
 

Del 26 de setembre de 2019 al 23 de febrer de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposició endinsa els visitants en l’aventura 

d’explorar, sempre des d’un punt de vista científic, 

com pot ser el nostre futur  

  

La mostra Experiment any 2100. Què ens espera a la 

Terra del futur? ens presentarà les denominades 

megatendències, els grans canvis que es produeixen 

lentament al si de la societat i que ens indiquen cap on 

sembla intuir-se que ens dirigim. Quants serem, com 

viurem, de què viurem o com podrem afrontar els grans 

reptes que se’ns presenten són algunes de les preguntes 

a les quals s’intenta donar resposta a Experiment any 

2100. Explorarem el futur estudiant quatre grans 

tendències per al segle XXI —superpoblació, megaciutats, 

recursos naturals i societat del coneixement—, sense 

oblidar que entre tots podem aconseguir un futur millor. 

 

Per construir la imatge d’allò que està per venir en opinió 

dels visitants, l’exposició disposa d’una sèrie d’interactius 

que mostren com seria el futur en funció de les decisions 

de cadascú. La mostra es basa en els estudis prospectius 

fets per l’Agència Europea del Medi Ambient, que es van 

publicar a l’informe The European Environment, State and 

Outlook 2015. Assessment of Global Megatrends. 
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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 19 de març al 12 de juliol 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 

Andrés 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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Departament de Comunicació de ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  
Núria Domínguez: 619 163 948 / nuria.dominguez.c@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/ 
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