
 

 

Nota de premsa 
 

 

La Fundació "la Caixa" posa en marxa l’experiència participativa #JoCanto per 
unir un gran cor que canti la cançó Viva La Vida de Coldplay  

 

 

Les xarxes de CaixaForum s’omplen de 
música amb òpera i lied 

 
 Les xarxes socials dels centres culturals de la Fundació ”la Caixa” 

s’inundaran de música amb l’òpera Rigoletto, de Verdi, un nou cicle 

de Lied i la convocatòria d’una cançó participativa. 

 

 En la línia de continguts digitals dintre de la campanya 

#JoEmQuedoACasa, comptaran amb el cicle Òpera per a tothom, 

amb introducció magistral del periodista i divulgador Marcel 

Gorgori, i aquest dijous començarà un nou cicle d’introducció al 

món del Lied.  

 

 A més, aquesta setmana han convidat a tots els aficionats a la 

música a unir les seves veus en un gran cor virtual  al ritme del Viva 

La Vida, de Coldplay. El vídeo es farà públic aquest mes de maig.  

 

 CosmoCaixa proposarà diàlegs en viu amb ments científics brillants 

sobre el canvi climàtic, missions a l’Antàrtida i sobre el so, en 

aquest últim cas amb el divulgador científic José Luis Crespo 

(@quantumfracture). 

 

Barcelona, 6 de maig de 2020. CaixaForum asseurà als seus usuaris a la 

platea amb el visionat de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, dintre del cicle Ópera 

per a tothom, introduït pel periodista i divulgador Marcel Gorgori i que té lloc 

en col·laboració amb el Teatro Real de Madrid. 

 

Com a novetat, aquest dijous començarà el nou cicle d’introducció al món 

del Lied. Ho farà de la mà del baríton i divulgador Enric Martínez-Castignani. 

A través de quatre càpsules de vídeo amb audicions recomanades per a 

l’ocasió, oferirà un recorregut pel món del Lied, la Mélodie i la Canción 

Española. 

 



El cicle Lied a Casa vol oferir una introducció propera i amena a aquest àmbit, 

fruit de la unió de les peces destacades de compositors amb textos dels millors 

poetes, que van aconseguir donar a les seves cançons la dimensió justa d’allò 

que volien expressar. La proposta, que comptarà amb una llista musical 

adjunta, busca ser una oportunitat per deixar-se endur i viatjar per la música 

vocal de cambra i les emocions que produeix en companyia de Martínez-

Castignani, que n’ha cantat moltes i oferirà un punt de vista diferent: el de 

l’artista que coneix les obres des de dins. 

 

La Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa aquesta setmana la iniciativa 

#JoCanto, que convida als usuaris més grans de 14 anys a entonar una cançó 

participativa digital al ritme del Viva La Vida, de Coldplay. Fins al 13 de maig 

els participants podran enviar els seus arxius d’àudio i de vídeo, seguint els 

tutorials recollits a la web, i el vídeo definitiu es farà públic aquest mes de maig.  

 

També com a novetat aquesta setmana es posarà en marxa un taller de 

crítica teatral amb el crític i cronista d’arts escèniques Oriol Puig Taulé als 

canals de Twitter i Facebook dels centres culturals de la Fundació ”la Caixa”. 

 

El cicle de crítica teatral comptarà amb tres sessions de vídeo que se succeiran 

els dimarts 5, 12 i 19 de maig. En les dues primeres, es publicaran vídeos 

explicatius a càrrec del crític i cronista, mentre que l’últim dia es proposarà als 

seguidors construir una crítica sobre un espectacle, del qual es permetrà el 

visionat. 

 

L’espai Trobades Confinades, que dona veu a com estan vivint el confinament 

artistes i creadors del panorama actual, sumarà a la directora de cine Alba 

Sotorra i a la companyia teatral José y sus Hermanas, com a protagonistes, 

aquest dimecres i divendres, respectivament.  

 

Conferència de Francesco Careri: La ciutat observada 

 

Aquest dimarts, el canal de Facebook de CaixaForum es va fer ressò d’una 

conferència de l’arquitecte, artista i activista Francesco Careri, que 

transcorrerà sota el títol de La ciutat observada: Pot passejar-se la ciutat? És 

encara possible perdre’s en l’experiència urbana? I què és el que descobrim 

quan ens aturem a observar o recorrem els espais buits i els omplim amb la 

nostra mirada? 

 

 

 

 

 



Sebastião Salgado, Joan Miró i cinema per als més petits  

 

Les xarxes de CaixaForum també aprofundiran en la litografia a tot color  Oda a 

Joan Miró de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. Dins de l’espai 

#ZoomAlaCol·lecció, descobriran la potència expressiva i habilitat de Joan 

Miró per crear formes i inventar des de la llibertat absoluta, en un període de 

intensa preocupació per trobar l’essència de les coses. 

 

L’espai d’#ObresConfinades comptarà aquest dimecres amb una nova 

explicació auditiva de Sebastião Salgado, que comentarà una de les seves 

emblemàtiques fotografies del projecte Gènesi. Aquest projecte, que durant 

vuit anys el va dur a resseguir les petjades de Darwin, forma part d’una 

exposició del programa Art al carrer de la Fundació ”la Caixa”. Aquest àmbit 

posarà també el focus en la peça Mobile Home, de l’artista Mona Hatoum, 

comentada per Diana Guijarro, comissària de l’exposició On som. On podríem 

estar, inaugurada a CaixaForum Barcelona recentment. 

 

El cicle Dansa filmada, que introdueix la periodista cultural Clàudia Brufau, 

continuarà aquest dimecres. A través de la càmera, proposa experimentar la 

dansa d’una altra manera, des d’angles inèdits, en espais quotidians, i d’altres 

formes. La càpsula que es publicarà aquest dimecres versarà sobre 

coreografies neoromàntiques estrenades pels Ballets Russos amb: Les 

Sílfides (1909) amb partitures de Frederic Chopin, i L’espectre de la rosa 

(1911), ambdues coreografies de Mikhaïl Fokín. 

  

Destinat al públic familiar, el cicle Petits Cinèfils compartirà aquest cap de 

setmana la pel·lícula Solan&Eri, Missió a la lluna, juntament amb una fitxa 

amb jocs i propostes per treballar a posteriori amb la finalitat d’enriquir el 

visionat. 

 

Diàlegs sobre l’Antàrtida, el so i Félix Rodríguez de la Fuente 

 
Al llarg de la setmana, les xarxes del centre de divulgació científica 

CosmoCaixa proposaran diàlegs en viu amb ments científiques destacades 

como la de la periodista Rosa María Tristán. La divulgadora científica 

protagonitzarà el Live Talks d’aquest dimecres amb la trobada Missions 

científiques a l’Antàrtida, que es podrà seguir amb comentaris i preguntes a 

través de Facebook. En aquesta línia de diàlegs amb científics impulsats 

juntament amb l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), el 

divendres tindrà lloc un diàleg entre els divulgadors Ignacio Crespo i José Luis 

Crespo (@quantumfracture) sobre el soroll i les ones sonores. Aquest 

transcorrerà sota el títol El so no existeix i també es podrà seguir a través de 

Facebook. Durant aquests dies de confinament, els canals de Facebook, 



Twitter i Instagram de CosmoCaixa han obert una Finestra a la Ciència amb 

l’objectiu de seguir treballant per la divulgació científica amb continguts dirigits 

tant a famílies, com a joves i persones especialitzades.  

 

Com cada cap de setmana, l’astrònom Jordi Aloy proposarà des de les xarxes 

de CosmoCaixa una càpsula astronòmica per animar als seguidors a 

descobrir el cel des de la finestra de casa. En aquesta ocasió, els convidarà a 

observar la conjunció de la Lluna amb Júpiter, Saturn i Mart. Al llarg de la 

setmana, es publicarà un conte infantil amb mirada científica i desfilaran 

recomanacions de documentals i de llibres electrònics com el de  Félix. Un 

hombre en la tierra, en record de l’aniversari de la mort de Félix Rodríguez de 

la Fuente. Precisament per commemorar la seva figura, el Live Talks del 

proper dilluns 11 de maig, durà per títol 40 anys sense Félix Rodríguez de la 

Fuente.  

 

 

 
Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org  

Sala de Premsa: http://premsa.lacaixa.org/  

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT @CosmoCaixa_CAT #CaixaForumACasa #JoEmQuedoACassa 
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