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Caixafòrum Barcelona,
que en el seu desè aniver-
sari el 2012 va assolir el
seu rècord amb 971.000
visitants, vol continuar
atraient tot tipus de pú-
blic, com ha fet fins ara.
Amb vocació eclèctica, el
centre engega la nova pro-
gramació d’exposicions
temporals, continuista
respecte a la que s’està
tancant aquests dies, i que
tindrà Pissarro, Sorolla o
Le Corbusier com a princi-
pals protagonistes.

L’exposició del pintor
impressionista francès
Camille Pissarro, un dels
més fidels al grup però
menys conegut pel públic,
arribarà a mitjan octubre,
coproduïda i provinent del
Museu Thyssen de Ma-
drid, on ja ha aconseguit
125.000 visitants.

L’altra exposició de pin-
tura que interessarà de
manera especial al públic
serà la de Sorolla, al juny,
que portarà a Barcelona
pintures de mar i d’aigua,
una de les temàtiques que
més van interessar a l’ar-
tista pels canvis de llum i
de color. El 2009 una expo-
sició de Sorolla al MNAC
va marcar un rècord de vi-
sitants (250.000), però en
aquell cas es presentaven
les obres que el pintor va-
lencià va fer per encàrrec
de la Hispanic Society de
Nova York. Ignasi Miró, di-

rector de l’àrea de cultura
de la Fundació La Caixa,
explica que aquesta expo-
sició complementarà la
que es va veure al MNAC,
ja que en aquest cas es do-
narà una visió del Sorolla
“més lliure i experimen-
tal”. L’exposició es pot
veure en aquests mo-
ments al Museu Sorolla

de Madrid. Ja a finals d’es-
tiu del 2014, s’inaugurarà
una exposició amb obres
de petit format provi-
nents del Museu del Pra-
do d’artistes com ara El
Greco, Velázquez, Ru-
bens o Goya.

Continuant amb les
col·laboracions amb altres
institucions museístiques

d’arreu, Caixafòrum aco-
llirà a partir del gener una
retrospectiva de l’arqui-
tecte Le Corbusier, copro-
duïda amb el Moma de
Nova York, que en el cas
de Barcelona dedicarà un
apartat a la relació que
l’arquitecte, un dels més
influents del segle XX, va
tenir amb la ciutat de

Barcelona i, en concret,
amb el grup d’arquitec-
tes del GATCPAC.

D’altra banda, per pri-
mer cop Caixafòrum i Cos-
mocaixa acolliran conjun-
tament una exposició de
producció pròpia sobre el
Mediterrani, com a espai
de connexió entre països,
continents i cultures hu-

manes diverses. Comissa-
riada per Carlos Duarte i
Pedro Azara, la mostra, a
Caixafòrum, tindrà un ca-
ràcter més arqueològic,
amb peces procedents de
museus italians i grecs, es-
pecialment. En canvi, la
part de Cosmocaixa trac-
tarà sobre aspectes natu-
rals i mediambientals.

Pel que fa a l’art con-
temporani, a finals
d’aquest mes s’engegarà
el cicle Comisart, amb la
primera de les tres exposi-
cions resultat d’una con-
vocatòria per a comissaris
emergents, que han de
treballar amb les obres
de la col·lecció d’art de
la Fundació La Caixa.
Aquest cicle té vocació de
continuïtat amb una pe-
riodicitat biennal.

Pagament de l’entrada
Segons Elisa Duran, direc-
tora general adjunta de la
Fundació La Caixa, Caixa-
fòrum no ha notat el fet
que des del maig l’entrada
al recinte hagi passat de
ser de franc a costar 4 eu-
ros. A Barcelona és nor-
mal que sigui així, ja que el
80% dels visitants són
clients de La Caixa i
aquests estan exempts de
pagar entrada. L’aporta-
ció econòmica dels visi-
tants compensa el fet, diu
Duran, que el pressupost
de l’Obra Social per a cultu-
ra i ciència no s’hagi mogut
dels 110 milions d’euros en
els últims quatre anys. ■

El centre cultural pretén tornar a atreure tot tipus de públic amb les properes
exposicions de Sorolla, Pissarro, Le Corbusier i una sobre la Mediterrània
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Caixafòrum eclèctic

‘El balandret’ (1909), de Joaquim Sorolla, es veurà a partir del juny del 2014 a Caixafòrum Barcelona ■ MUSEU SOROLLA

De terra al cel, sempre
amunt. L’espectacle d’in-
auguració de Toni Mira ar-
renca a terra, monòton,
però va pujant de ritme,
d’intensitat i de sorpresa a
mesura que els personat-

ges es van desempallegant
de la grisa quotidianitat i
recerquen una felicitat
que els eleva. Si l’any pas-
sat Wired Aerial Theatre
van desenvolupar una dra-
matúrgia rica i complexa
amb un escenari que es
transformava en una pa-
ret des d’on es projectaven
imatges amb les quals els
intèrprets interactuaven,
Transforma-T juga a coor-
dinacions d’imatges i d’in-
tèrprets amb la simplici-

tat i la nuesa. Potser és
perquè no hi ha més pres-
supost, però aquesta man-
cança esdevé virtut. La Fi-
ra de Teatre, que ha obert
amb dansa acrobàtica,
ben pròxima al circ, treu
les pors del públic a la dan-
sa contemporània, un cop
supera amb paciència una
dramatúrgia forçosament
mecànica.Nats Nus triom-
fa com ja van fer Los Galin-
dos (amb circ i música en
directe) el 2011.

Transforma-T pivota
sobre la necessitat de
moure’s per transformar. 
Precisament, “reinven-
tar-se” era un dels mèrits
que el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, va
destacar de la Fira de Tàr-
rega, ahir a la Llotja. Ara
Tàrrega tanca el cercle. A
més de ser lloc de mercat
amb l’exhibició de nove-
tats per a programadors,
fomenta la creació i també
integra la formació. ■

Tàrrega s’enlaira amb el vol de Nats Nus
El festival arrenca
amb una peça
tridimensional que
esperona l’ànima
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Un detall de l’espectacle que ahir al vespre va servir per
inaugurar la Fira de Tàrrega ■ MARTÍ E. BERENGUER


