
 
 

 



 
 

 

 Dossier de premsa 

 

 

El centre cultural de ”la Caixa” presenta la programació per al curs 2019-2020 
amb propostes sobre arqueologia egípcia i el cinema i la seva relació amb la 

infància 

 

Els faraons del British Museum i la 
Cinémathèque Française, noms propis de la 
nova temporada de CaixaForum Tarragona  
  
 ”la Caixa” detalla la programació de CaixaForum Tarragona per a la 

temporada 2019-2020, que arrancarà amb Cinema i emocions. Un 

viatge a la infància. Gràcies a la col·laboració amb la Cinémathèque 

Française, aquesta mostra indaga el paper fonamental de la 

infància en la creació d’històries i personatges en el cinema, i la 

influència que les pel·lícules han tingut en el desenvolupament del 

públic infantil. 

 

 Seguidament, arribarà el torn de la nova exposició coorganitzada 

per ”la Caixa” i el British Museum. Faraó. Rei d’Egipte ofereix una 

oportunitat única d’apropar-se a aquesta cultura mil·lenària a través 

de la figura del faraó, per explorar el simbolisme i l’ideari de la 

monarquia egípcia, i alhora tractar de desvelar les històries dels 

objectes i les imatges que ha deixat com a herència aquesta antiga 

civilització.  

 

 CaixaForum Tarragona 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.  

 

 

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

”la Caixa” a Tarragona 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 música, 

projeccions, conferències i debats, 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 Tarragona va acollir 550 activitats i va rebre 

81.267 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.  

 

La temporada arrancarà a CaixaForum Tarragona amb Cinema i emocions. 

Un viatge a la infància, que, en col·laboració amb la prestigiosa 

Cinémathèque Française, vol indagar el paper fonamental que ha tingut la 

infància en la creació d’històries i personatges mítics en el cinema, i aprofundir 

en la poderosa influència que aquestes pel·lícules han tingut en el 

desenvolupament del públic infantil.  

 

La mostra crea una experiència a partir de l’escenografia i de recursos com ara 

la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles de diferents mides i 

les reproduccions de personatges tan representatius com King Kong. Aquesta 

exposició, amb més de 250 peces de la Cinémathèque Française i de fons 

personals de diferents cineastes, permetrà als adults compartir amb els infants 

els seus records i el seu imaginari infantil, i als infants, continuar creixent en el 

seu camí cap a l’edat adulta. 

 

Després d’aquesta mostra cinematogràfica tan 

apassionant, prendrà el relleu Faraó. Rei d’Egipte, 

que explora el simbolisme i l’ideari de la monarquia 

egípcia, desvelant les històries que s’amaguen rere 

les prop de 130 peces incloses a la mostra com a 

representació d’aquesta antiga civilització. En aquesta 

nova exposició de ”la Caixa”, organitzada en 

col·laboració amb el British Museum, hi destaquen els 

treballs d’orfebreria, les estàtues monumentals i els 

relleus de temples, que acosten els visitants a la vida 

reial de l’antic Egipte. 
Estatueta en actitud de joia,  

bronze, c. 664-332 aC, Egipte.  
© Trustees of the British Museum 
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CaixaForum Tarragona: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Tarragona 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 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 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 Tarragona hi ha previstes les trobades amb la 

realitzadora i il·lustradora Lyona; amb l’il·lustrador Ricardo Cavolo; i amb 

els músics Ferran Palau i Maria Arnal, 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. 
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- A més dels cicles de conferències que acompanyaran cadascuna de les 

exposicions programades, la ciència hi serà present a l’octubre amb el 

cicle Salut mental en la infància i l’adolescència. Molts trastorns 

mentals tendeixen a aparèixer al final de la infància o al començament 

de l’adolescència. Es tractaran aspectes com ara la importància de 

detectar correctament les obsessions i les compulsions, què és el 

trastorn bipolar i de quina manera s’ha d’afrontar, i com es pot tractar 

l’ansietat associada a l’autisme. A més, es parlarà de la discriminació i 

l’estigma que tots aquests trastorns causen en aquesta franja d’edat tan 

sensible. 

 

La música també serà present a CaixaForum Tarragona amb el cicle Lux 

aeterna: 4 rèquiems immortals. Conduït per Eva Sandoval, aprofundirà en el 

gènere de la missa de rèquiem a través de les obres compostes per Mozart, 

Brahms, Verdi i Fauré. 

 

També hi haurà una nova edició de les Audicions íntimes, coordinat i 

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

diferents 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. 

Així mateix, per segon any, tornarà la Dansa filmada, cicle de projeccions per 

descobrir el potencial audiovisual de la dansa. 

 

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 també tindrà el seu espai a CaixaForum, i 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 la 

cultura i la divulgació científica d’una manera lúdica i diferent.  

 

CaixaForum Tarragona 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 14.888 escolars. El públic familiar, i 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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AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ 

CAIXAFORUM TARRAGONA 
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Charles Chaplin, The Kid (1921). © Roy Export 
S.A.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissariat: Gabrielle 

Sébire, directora adjunta 

d’Acció Cultural i 

Educativa de la 

Cinémathèque Française 

 

Organització: Exposició 

organitzada per 

”la Caixa” i la 

Cinémathèque Française  

 

Cinema i emocions 
Un viatge a la infància 
 

Del 3 d’octubre de 2019 al 12 de gener de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiència que connecta l’imaginari infantil del 

públic adult amb la mirada dels infants a partir de la 

creació cinematogràfica 

 

La creació cinematogràfica ha travessat des del 

començament infinitat de mons reals i imaginaris a partir 

de la mirada dels infants. L’exposició descobreix les 

emocions dels personatges, i també dels espectadors, en 

set àmbits a l’entorn de les emocions que sentim al llarg 

de la nostra vida, però a les quals ens enfrontem per 

primera vegada durant la infantesa: l’alegria, la ràbia, el 

riure, la pena, la por, la valentia i la il·lusió. Cada àmbit va 

acompanyat de fragments de pel·lícules que daten des 

dels orígens del cinema fins a l’actualitat. 

 

La mostra crea una experiència a partir de l’escenografia i 

de recursos com la il·luminació, el cromatisme, les 

projeccions en pantalles de diverses mides i les 

reproduccions de personatges tan representatius com 

King Kong. Aquesta exposició, amb més de 250 peces de 

la Cinémathèque Française i de fons personals de 

cineastes —entre els quals destaca la col·laboració del 

cinèfil i col·leccionista de Figueres Lluís Benejam—, 

permetrà als adults compartir amb els infants els seus 

records i el seu imaginari infantil, i als infants, seguir 

creixent en el seu camí a l’edat adulta. 
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Capitell d’Hathor, dinastia XXII, regnat 

d’Osorcó II, c. 874-850 aC, temple de 

Bastet, Bubastis, Egipte. © Trustees of the 

British Museum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comissariat: Marie 

Vandenbeusch, 

comissària en cap, i Neal 

Spencer, comissari 

adjunt i conservador del 

Departament de l’Antic 

Egipte i el Sudan del 

British Museum 

 

Organització: ”la Caixa”, 

amb la col·laboració del 

British Museum  

Faraó 

Rei d’Egipte 
 

Del 12 de febrer al 26 de juliol de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Viatge apassionant pel món dels faraons a 

CaixaForum Tarragona a partir dels prestigiosos fons 

del British Museum 

 

Els faraons van governar Egipte des d’aproximadament el 

3100 aC fins a la conquesta romana l’any 30 dC. Eren els 

representants dels déus a la Terra, s’encarregaven de 

mantenir l’ordre universal, protegien Egipte dels seus 

enemics i duien a terme rituals per complaure els déus. 

 

L’exposició no sols explora el simbolisme i la ideologia de 

la reialesa egípcia, sinó que també vol descobrir les 

realitats que hi ha darrere d’aquests personatges. Els 

governants van ser molt diversos, masculins i —més 

excepcionalment— femenins, i a vegades ni tan sols 

d’origen egipci. Mentre que alguns dels reis van ser 

venerats —com Amenhotep I, que va manar construir les 

tombes de la Vall dels Reis—, la memòria d’altres 

governants va ser esborrada oficialment.  

 

La mostra està constituïda per prop de 130 peces 

procedents del British Museum, des de bustos imponents, 

relleus de pedra bellament tallada i joies d’or brillant, fins 

als objectes més inusuals, com ara incrustacions de 

colors utilitzades per decorar el palau del faraó, cartes 

diplomàtiques als aliats d’Egipte inscrites en tauletes de 

fang, imatges de governants perses, grecs i romans que 

van actuar com a faraons i, fins i tot, l’arc de fusta d’un 

dels comandants de les tropes del rei. 
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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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