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Del 28 de febrer al 15 de juny de 2014

 

 

CaixaForum
Centre Social i Cultural
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 768 600
Fax 934 768 635

Obert cada dia
Horaris:
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
Tancat: 25 de desembre,
1 i 6 de gener
Horari especial de 10 a 18 h:
24 i 31 de desembre i 5 de gener

Servei d’Informació
de l’Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 223 040
De dilluns a diumenge,
de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Preus:
Entrada a les exposicions: 4 €
Menors de 16 anys: entrada gratuïta

Activitats:

Compra d’entrades i activitats, a les
taquilles de CaixaForum i a
    

 

Llibreria Laie - CaixaForum
Tel. 934 768 659
Fax 934 768 687
caixaforum@laie.es

Cafeteria - Restaurant
Tel. 934 768 669
Fax 934 768 687
caixaforum@compass-group.es

Transport públic
Metro: Espanya, línies 1 i 3
Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC): Espanya, línies L8, S33, S4, 
S8, R5 i R6
Autobusos: línies 13 i 150, amb 
parada davant de CaixaForum
Línies 9, 13, 23, 27, 50, 65, 79, 91,
109 i 165, amb parada a Pl. d’Espanya
Línies D20, H12, V7, L72, L80, L81, 
L86, L87, L95, amb parada 
a Pl. d’Espanya

Gran Via - Pl.d’Espanya
(estació 96)
Rius i Taulet (estació 237)

     Aparcament B:SM
     Entrada per l’av. de Maria 
     Cristina i l’av. de Rius i Taulet
     Accés directe a CaixaForum
     per la planta -1           

    

El centre disposa de servei de

Tota la informació, a:
www.CaixaForum.com/agenda

Activitats a l’entorn 
de l’exposició 
Conferència 
Divendres 28 de febrer, a les 20 h
“El rapte d’Europa: un passeig per alguns 
mites fundacionals grecs”
A càrrec de Pedro Azara, comissari de l’exposició

Matins d’art
Mediterrani: mites i viatges

Dilluns 10 de març, a les 11.30 h
“Mite i cosmos: l’escenari del viatge”

Dilluns 17 de març, a les 11.30 h
“Mite i ciutat I: Atenes”

Dilluns 24 de març, a les 11.30 h
“Mite i ciutat II: la ciutat colonial”

Dilluns 31 de març, a les 11.30 h
“Mite i viatge”

Sessions a càrrec de Pedro Azara, professor titular 
d’estètica i teoria de les arts a la UPC

Cicle de conferències
Mediterrani. Dels enigmes del món 
al misteri de l’ànima

Dijous 6 de març, a les 11.30 h
“Ídols i icones. El retrat a la Grècia antiga”
Pedro Azara, professor titular d’estètica i teoria de les arts 
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la UPC

Dijous 13 de març, a les 11.30 h
“Càntics i marxes a la Grècia antiga”
Phoebe Giannisi, professora titular de projectes i poètica a 
l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Tessàlia, Vólos

Dijous 20 de març, a les 11.30 h
“Ulisses i els seus retorns”
Jaume Pórtulas, catedràtic de filologia grega de la 
Universitat de Barcelona

Dijous 27 de març, a les 11.30 h
“Heroïnes”
Françoise Frontisi-Ducroux, sotsdirectora del Collège 
de France, París

Dijous 3 d’abril, a les 11.30 h
“El filòsof davant l’enigma. 
Una introducció a Sòcrates”
Gregorio Luri, filòsof

Dijous 10 d’abril, a les 11.30 h
“Una història humana 
de la Mediterrània antiga”
David Abulafia, catedràtic d’història mediterrània de la 
Universitat de Cambridge

Coordinació dels cicles, a càrrec de Pedro Azara, professor 
titular d’estètica i teoria de les arts a la UPC

Preu per conferència: 4 €
Places limitades

Concerts
Temporada musical

Diumenge 9 de març, a les 11.30 h
Tenores di Bitti
(Sardenya)
Polifonies de Sardenya

Diumenge 23 de març, a les 11.30 h
En Chordais
(Grècia-Turquia)
Música de l’Àsia Menor i Constantinoble

Diumenge 16 de març, a les 11.30 h
Magister Petrus 
(Occitània-Catalunya-Sicília)
In mare vitreum: música dels ports romànics 
del Mediterrani

Diumenge 30 de març, a les 11.30 h
Neyssatou
(Tunísia)
Nova cançó de Tunísia

Preu per concert: 12 €
Places limitades

Cicle de cinema
A la recerca dels mites amagats

Divendres 23 de maig, a les 18 h
Del mite de Prometeu 
a Eduardo Manostijeras 
Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras). 
Tim Burton (1990), EUA, 98 min, VOSE

Dimarts 3 de juny, a les 18 h
Del mite d’Hèracles a Tierra
Zemlya (Tierra). Alexander Dovjenko (1930), 
Unió Soviètica, 76 min, VOSE

Divendres 6 de juny, a les 18 h
Del mite d’Ulisses a La mirada de Ulises
To vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises). 
Theo Angelopoulos (1995), Grècia, França i Itàlia, 
170 min, VOSE

Dimarts 17 de juny, a les 18 h
Del mite d’Èdip a Fellini 8 ½ 
Otto e mezzo (Fellini 8 ½). Federico Fellini (1963), 
Itàlia, 140 min, VOSE

Divendres 20 de  juny, a les 18 h
Del mite d’Orfeu a El odio
La Haine (El odio). Mathieu Kassovitz, (1995),
França, 95 min, VOSE

Divendres 27 de  juny, a les 18 h
Projecció comentada de la pel·lícula 
Un lugar en el mundo: a la recerca dels mites 
amagats al cinema.
Un lugar en el mundo.  Adolfo Aristarain (1992), 
Argentina, 120 min, VOSE

Cicle coordinat i presentat per Sergi Martín, guionista i escriptor

Activitats per a la gent gran
Cafè-tertúlia amb les arts
Els dimecres, de les 16.30 a les 18.30 h
Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 25 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 93 476 86 30
Preu per persona: 4 €

Activitats familiars  
Visites en família +7
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del 
tel. 93 476 86 30
Preu per persona: 2 €

Espai educatiu +5   
De dilluns a diumenge, de les 10 a les 20 h
A l’exposició, hi trobareu un espai dedicat a les famílies 
on us proposem activitats al voltant de diverses idees 
extretes de la mostra.

Visita dinamitzada per a grups 
escolars
Visites adaptades als diversos nivells 
escolars    
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 93 476 86 30
De dilluns a divendres, horari a convenir
Preu per grup: 18 €

Visites comentades a l’exposició
Visites comentades per al públic general
Reserva de places, al tel. 93 476 86 30
Places limitades
Preu per persona: 3 €

Visites concertades per a grups
Grups d’un màxim de 25 persones
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través
del tel. 934 768 630
Preu per grup: 60 €
Els grups amb guia propi també han de reservar dia i 
hora. 

Visites comentades per a grups de 
persones amb dificultats visuals
Grups d’un mínim de 10 persones
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 93 476 86 30

Visites en llengua de signes (LS)
i visites adaptades 
a la comunicació oral
Grups d’un mínim de 10 persones 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través d
el tel. 93 476 86 30 o del correu electrònic 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es

CONEIX EL MEDITERRANI DES DE DUES ÒPTIQUES:
COSMOCAIXA I CAIXAFORUM.
PER NOMÉS 5 €:
 
CosmoCaixa
“Mediterrani. El nostre mar, com mai l’has vist”
Fins al gener de 2015
 
CaixaForum
“Mediterrani: del mite a la raó”
Del 28 de febrer al 15 de juny de 2014



Al segle      aC, a les costes de Jònia i a la 
Magna Grècia, pensadors com Tales i 
Heràclit van deixar de creure que 
l’univers era una creació divina i en van 
atribuir l’existència a l’acció d’elements 
primordials: l’aigua, la terra, l’aire i el foc. 
Va ser un canvi fonamental: amb el mite, 
no n’hi havia prou per explicar l’origen i el 
sentit del cosmos. Els homes s’enfronta-
ven a un enigma que havien de resoldre 
pel seu compte, sense intervencions 
sobrenaturals.

Les relacions entre els homes també van 
canviar. Les ciutats gregues van incorpo-
rar l’espai públic, que ja no pertanyia als 
déus sinó a la comunitat: l’àgora, un lloc 
d’intercanvi de béns i d’idees, de discus-

“MEDITERRANI
Del mite a la raó”
és el fruit de la col·laboració de 
nombrosos museus europeus que 
han permès reunir una col·lecció 
d’obres de l’antiguitat grecollatina 
a l’entorn d’un tema comú: la 
creació de l’esperit europeu. Del 
Pròxim Orient, a Egipte, i d’allà, a 
Grècia i més tard, a Roma, el 
Mediterrani va ser la via de comu-
nicació de creences, idees, 
coneixements i formes culturals, i 
la seva influència s’estén fins avui.

sió i de mercadeig. Nous valors de la 
ciutat, com la pau, l’abundància, la 
prosperitat i la justícia, es van divinitzar 
i es van personificar a l’àgora, el cor de la 
urbs on algunes escoles filosòfiques van 
trobar emplaçament.

A partir de Plató, al segle     aC, l’heroi ja 
no és l’home més fort, sinó el que no tem 
la mort i no la defuig. L’ànima és el més 
valuós i representatiu de l’ésser humà: 
despunta en la mirada brillant dels 
enamorats i perdura després de la mort, 
és a dir que s’ha de preservar. Sorgeix un 
nou art, el retrat, que té com a finalitat 
captar aquesta mirada emocionada. 
Apareixen nous déus, des d’Isis fins a 
Jesús, més comprensius amb les 

misèries humanes i que permeten als 
homes salvaguardar l’ànima i assegu-
rar-se la vida eterna. La vida interior es 
converteix en quelcom tan enigmàtic 
com la mateixa estructura del cosmos.

L’exposició explica aquesta història a 
través d’una selecció de cent seixanta- 
cinc obres gregues i llatines: estàtues, 
relleus, ceràmiques, frescos, mosaics i 
joies, procedents de museus europeus, 
entre els quals destaquen col·leccions 
públiques de Grècia i d’Itàlia i la recons-
trucció virtual de l’àgora de l’Atenes dels 
segles          aC. Moltes d’aquestes obres 
són peces poc conegudes. D’altres, que 
formen part de la nostra memòria, es 
presenten en associacions inesperades. 

A partir d’aquestes obres, s’articula un 
discurs narratiu que tracta cadascun 
dels apartats d’una manera crítica: es 
crea la ciutat democràtica, però les 
dones, els estrangers, els esclaus i els 
captaires en queden exclosos; a més, 
juntament amb l’humanisme, apareix 
una nova tradició esotèrica.

D’un Mediterrani explicat a través dels 
viatges mítics d’Ulisses, Jàson i Hèracles 
-heroi mediterrani i déu comú a la 
majoria dels pobles riberencs-, passem 
a l’ordenació de l’espai humà, la urbanit-
zació del món, pròpia de les ciutats 
colonials gregues, i a una concepció de 
l’home, dotat d’ànima, que assumeix les 
virtuts i les vicissituds dels antics herois 

que sobreviuen en el nostre imaginari.
En una època globalitzada, en què 
l’economia i els centres de decisió s’han  
desplaçat cap a noves àrees geogràfi-
ques, el paisatge i la cultura del Medi-
terrani continuen sent un patrimoni 
universal. El món grecollatí ens apareix 

Estatueta del jove Hèracles. Atenes, 350-325 aC.
Marbre. National Archaeological Museum of Athens.
© Hellenic Ministry of Culture and Sports /Archaeological 
Receipts Fund. Foto: Giorgos Vitsaropoulos

L’Acadèmia de Plató (detall). Pompeia, 110-80 aC. Mosaic. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
© Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. Foto: Luigi Spina

Plat àtic amb escena femenina. Cuma, 490-480 aC.
Ceràmica figurada. Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
© Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. 
Foto: Luigi Spina

Cap de Tique, la Sort. Corint, segle II dC. Marbre. 
Archaeological Museum of Ancient Corinth.
© Hellenic Ministry of Culture and Sports /Archaeological 
Receipts Fund. 37th Ephorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities 

Eros i Psique. Segle II dC. Marbre. Skulpturensammlung, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. © Skulpturensam-
mlung, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
Foto: Hans-Peter Klut / Elke Estel

Estatueta de nen amb colom. Segle III aC. Bronze. 
Archaeological Museum of Ioannina. © Hellenic Ministry of Culture 
and Sports /Archaeological Receipts Fund. 12th Ephorate of Prehistoric 
and Classical Antiquities. Foto: Konstantinos Ignatiadis

davant dels ulls amb una nova comple-
xitat, fet que el converteix en un referent 
extraordinàriament proper, en un reflex 
dels anhels i les contradiccions de 
l’home d’avui.


