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Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" presenta a Girona l'exposició 

Maternitats. Fotografies i narracions de Bru Rovira 

 
• L'exposició Maternitats, que es podrà veure a CaixaForum Girona del 7 

de febrer al 15 d'abril de 2012, és un projecte composat per una sèrie 
de fotografies instantànies fetes arreu del món on els protagonistes 
són les mares amb els seus fills.  

 
• El programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" vol 

contribuir a la sensibilització dels ciutadans a través de la mostra que 
permet diferents percepcions i motius de reflexió per a totes les edats. 

 
 
Girona, 6 de febrer de 2012.- "Vaig pensar: no hi ha res ningú que pugui 

arrabassar a un ésser humà la seva força interior. Sempre podràs trobar al teu 

interior una espurna d'humanitat i de bellesa per agafar-t'hi. La relació entre una 

mare i el seu fill pertany a aquest univers immaterial, privat i íntim capaç de 

sobreviure a qualsevol situació per molt malament que vagin les coses". Amb 
aquestes paraules, el periodista i fotògraf, Bru Rovira introdueix l’exposició del 
programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa", que 
s'inaugura avui a CaixaForum Girona. A més del fotògraf han assistit a la 
presentació Ferran Roquer, director territorial de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya; Maria Alsina, delegada General de “la Caixa” a Girona, 
i Rosa Gil, directora de CaixaForum Girona.  
 
El projecte es composa de 16 fotografies acompanyades de textos, a través dels 
quals l'espectador pot viatjar per països i cultures diferents i, malgrat que les 
situacions poden ser molt adverses, les fotografies capten la maternitat com una 
relació única on hi sobresurten la bellesa i l'amor.  
 
Maternitats permet diferents percepcions i pot ser motiu de reflexió per a totes 
les edats. Així, els més petits poden captar sobretot les emocions, la figura de la 
mare; els escolars es faran preguntes sobre la vida d'aquestes mares i fills, la 
diversitat del món en el que vivim, els nostres propis sentiments; i, finalment, 
joves i grans poden interessar-se per temes com el comerç just, la relació nord-
sud, les guerres oblidades, la situació dels refugiats o l'accés universal a la salut.  
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Des de Guatemala fins a la regió índia d'Andhra Pradesh, passant per Rwanda, 
Belgrad, el Txad o Barcelona, cadascuna de les imatges reflexa una història de 
dolor, de patiment, de por, de sofriment, però per sobre de tot, de l'amor més 
gran que pot existir entre dues persones: el d'una mare vers el seu fill.  

 
 
Programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" 
 
Fins a dia d'avui, l'Obra Social "la Caixa" ha impulsat 473 projectes a 62 països, 
amb una aportació de més de 66 milions d'euros. A partir d'un enfocament integral 
s'han recolzat projectes de promoció d'activitats econòmiques i productives 
sostenibles, es desenvolupen accions comunitàries es desenvolupen accions 
humanitàries entre emergències sobtades o cròniques i es reforcen les capacitats 
dels professionals (metges, docents, emprenedors, etc.) que contribueixen al 
desenvolupament dels països desfavorits. 

 
A banda d'actuar sobre el terreny, el programa també treballa dins de les nostres 
fronteres per sensibilitzar a la població amb iniciatives com exposicions, tallers, 
conferències, taules rodones i publicacions, tenint com a referència els Objectius 
del Mil·leni.   

 
 
 
 
 

Maternitats. Fotografies i narracions de Bru Rovira 
CaixaForum Girona (Ciutadans, 19) 

7 de febrer de 2012 – 15 d'abril de 2012 
 

Inauguració de l'exposició 
Dilluns, 6 de febrer de 2012, a les 19:30h 

Inclourà una visita guiada per part de Bru Rovira 
Aforament limitat 

 
Horari de visita de l’exposició 

De dilluns a dissabte de 10 a 20 h 
Diumenges i festius d’11 a 14 h 
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Les fotografies que escalfen la mirada 

 
Nascut a la carretera - Rwanda 
Novembre, 1996. De nou, cents de milers de refugiats 
rwandesos s'ha posat en moviment. Els mateixos que 
l'any 1994, després del genocidi, varen abandonar aquell 
país, tornen ara fustigats per l'exèrcit tutsi. Gairebé un 
milió de persones van morir després en els camps de 
refugiats durant la epidèmia de còlera ocorreguda a 
Goma. El nen que viatja a l'esquena de la seva mare 
encara no ha conegut una llar. La seva mera el va parir a 
la cuneta d'una carretera durant un dels nombrosos 
desplaçaments, sempre fugint d'alguna cosa; no té ni  
casa ni país però sembla que se sent bastant a gust 
adossat a la seva mare.  
 
 
 
A la consulta mèdica – Guatemala  
La Madelaine i la seva filla Mariene estaven 
a la sala d'espera de la secció d'infecciosos 
d'un hospital a la ciutat de Guatemala. Quan 
el metge va fer entrar a la mare, la nena es 
va quedar en braços de la infermera. Mare i 
filla estan infestades pel VHI i han començat 
un tractament combinat de pastilles. Prenen 
gairebé 15 pastilles diàries. Tot i que pesa 
20 quilos menys i té l'aspecte força 
demacrat, la Madeleine sembla que està 
millorant. La imatge va ser capturada en el moment en que mare i filla es retroben i on 
les mirades d'ambdues reflecteixen molta vida.  
 
Entre reixes 
La filla de la Neus va néixer a la presó de Wad-
Ras de Barcelona. Asseguda a la finestra, la 
mirada de la Neus es perd en el tros de cel que 
es pot veure a través de la reixa. La Neus té un 
secret: vol una casa per ella i per la seva filla, 
amb una cuina, un televisor, una banyera 
rodona, una habitació que ella ha convertit en 
una perruqueria: amb els tints, l'assecador o els 
postissos. L'habitació està sempre plena 
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d'amics. La Neus treballa contenta per les seves clientes, mentre la seva filla juga feliç 
entre riures. Aquest és el somni de la Neus, que ja fa 7 anys que viu entre reixes.  
 
 
Els intocables 
India. Estat de Andhra Pradesh, 1998. La casta dels 
intocables constitueix un graó més sota la jerarquitzada 
societat india. En els pobles, com succeeix en molts països 
europeus amb els gitanos, acostumen a viure apartats a prop 
de les zones menys salubres, a l'entrada dels pobles, sota 
els ponts. En un dels poblats de barraques, sense aigua, 
sense latrines, infestat de porcs de cabell gruixut i negre que 
oloraven entre la brossa, va aparèixer aquesta jove i bella 
mare amb el seu fill.    
 
 
 
El biberó d'en Toni 
Susanna, ex-drogadicta, malalta de la sida, 
va voler tenir en Toni amb el Josep una nit 
que dormien sota una manta a un parc de 
Barcelona. Tots dos havien tingut una vida 
molt difícil. Sense casa. Sense feina. 
Drogues. Presó. Quan es van conèixer no 
donaven cap valor a la vida, però l'amor els 
va fer tenir esperança. Toni era la seva 
declaració d'amor. Pensaven que el seu fill 
els ajudaria a tenir una vida normal de 
família...  
 
Una bala perduda 
La Luciana viu postrada al llit d'un 
hospital de Rio de Janeiro des del dia que 
una bala perduda li va travessar el coll. 
Estava menjant tranquil·lament un 
entrepà al pati de la universitat quan uns 
bandits van començar a disparar contra la 
policia que els perseguia. Una d'aquestes 
bales va ferir la Luciana. Amb el temps ha 
recuperat la veu però s'alimenta per un 
tub i no sent ni les cames ni els braços. 
La seva mare no es separa del seu 
costat. A Brasil hi ha moltes armes en mans de narcotraficants, que compren armes 
il·legalment i organitzen exèrcits d'infants. Hi ha molts nens que moren en combats al 
carrer.  
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Musulmanes 
El districte de Moradabad, a l'estat d'Uttar Oredesch, és una de 
les zones mes aïllades de la India, on encara persisteixen 
alguns casos de polio. Durant la campanya de vacunació que 
es va fer al 2002, van rebre els metges amb cert temor ja que 
havien sentit alguna cosa sobre una guerra mundial contra 
l'Islam i temien que les vacunes fossin un arma per esterilitzar-
los i fins i tot, exterminar-los. Les dones no volien que se'ls hi 
fes fotografies, per hi havia una que es va deixar fotografiar 
amb el seu fill, tot i que ella no va voler mostrar el seu rostre.  
 
 
 
 
 
Fes-me un petó 
A la maternitat de Kedougou, una mare jove juga amb la seva 
filla recent nascuda, absent de la gent que la rodeja. Amb els 
seus llavis besa els de la nova criatura i després el porta fins el 
seu pit per alimentar-la. La mare està sola, sense ningú de la 
família acompanyant-la. És la segona dona d'un home que li 
dobla l'edat.  
 
 
 
 
 
L'habitació buida de Milicia 
La nit del 17 d'abril de 1999 la OTAN va bombardejar la 
ciutat de Belgrad. Dusica i el seu marit estaven parlant 
a les fosques al menjador de casa després de ficar al llit 
a la seva única filla de tres anys, Milicia. La nena es va 
llevar per anar al servei i asseguda a la tassa del vàter, 
una bomba de fragmentació de la OTAN va entrar per 
la finestra i la va matar a l'acte. Un any després va 
néixer Alexandra. La nova filla ocupa ara l'habitació de 
la Milicia, i la mare ha deixat de prendre antidepressius.  
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Iran, el Bressol del germà 
El dia de Sant Esteve de 2003, un fort terratrèmol va enfonsar la 
històrica ciutat de Bam, a l'Iran. Quasi la meitat dels seus noranta  
mil habitants varen morir sepultats per les cases. Cada dijous, els 
supervivents, visiten el gran cementiri: els iranians pensen que 
compartir el menjar amb els morts és una manera de retrobar-se. 
Una dona jove porta al seu nadó al cementiri perquè conegui al seu 
germà petit, que va morir mentre dormia al bressol.  
 
 
 
Kuito 
Angola. Camp de refugiats de Kuito. Estava asseguda 
a terra, cercant protecció del sol del matí a l'ombra que 
projectava sobre la sorra vermella la seva casa 
construïda de plàstics i canyes. Ella i el seu nadó. 
Jugant. Menjant-se a petons. Completament absents 
de l'horitzó de gent amb gana que passejaven en 
busca d'alguna cosa que portar-se a la boca. I veient 
aquesta imatge un pot pensar: per molt malament que 
vagin les coses, sempre podràs trobar dins teu una 
llum de bellesa a la que agafar-te. Aquesta va ser la 
primera fotografia del projecte Maternitats.  

 
Maternitats va començar amb les fotografies i narracions del periodista Bru Rovira i ha 
anat creixent a partir de les feines dels nens i nenes de diferents escoles que han anat 
aportant la seva pròpia creativitat.  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L’EXPOSICIÓ 
 
 

• ACTIVITATS PER AL PÚBLIC GENERAL 
 
Visites comentades 
Dissabtes 11 i 25 de febrer, 10 i 24 de març i 7 d'abril, a les 19h. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
 
Cafè-tertúlia amb les arts 
Dimecres 29 de febrer i 28 de març, a les 16:30h. 
És necessària la inscripció prèvia trucant al 972.20.98.36 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
 
Conferència del cicle Trobades amb Compromís 
Una mirada al món a càrrec de Bru Rovira 
Dimecres 14 de març a les 19h 
És necessària la inscripció prèvia trucant al 972.20.98.36 
Activitat gratuïta. Places limitades 
 
 

• ACTIVITATS PER A FAMÍLIES 
 
Taller Maternitats 
Dissabtes 11 de febrer, 31 de març i 14 d'abril, a les 18h 
Diumenges 12 de febrer i 1 i 15 d'abril, a les 12h 
És necessària la inscripció prèvia trucant al 972.20.98.36 
Places limitades 
 
 
 
Per a més informació 
 
Departament de Comunicació “la Caixa” a Girona 
Ester Hernández : 972 41 31 15 -  ester.hernandez@lacaixa.es 
Laura Domènech: 972 41 31 02 - laura.domenech@lacaixa.es 
 
Departament de Comunicació Obra Social Fundació “la Caixa” 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia (nota de premsa i fotografies en alta resolució) 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


