
  

 

Nota de premsa 

 

El llibre, editat amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació 
Abertis, aplega alguns dels millors retrats fets pel fotògraf en tres dècades de 
professió 

 

CaixaForum Barcelona acull la presentació 
del llibre Cinc minuts. Retrats periodístics 

de Pedro Madueño 
 
 

• El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; 

Màrius Carol, director de La Vanguardia i el fotògraf Pedro 

Madueño han presentat avui a CaixaForum Barcelona el llibre Cinc 

minuts. Retrats periodístics. 

 

• El volum resumeix la trajectòria del fotògraf durant més de tres 

dècades, i inclou retrats de 92 figures lligades al món de la 

literatura i el periodisme, i també de l’espectacle, l’art i la fotografia: 

Salvador Dalí, J. K. Rowling, Joyce Carol Oates, Francesc Català-

Roca, Henri Cartier-Bresson, Antoni Tàpies, Joan Brossa, Eduardo 

Chillida, Pina Bausch, Ferran Adrià i José Tomás, entre molts 

altres. 

 

• Les imatges recollides a Cinc minuts. Retrats periodístics, en la 

major part fetes per al diari La Vanguardia, ens parlen d’una 

perspectiva única sobre el que és el retrat periodístic. Les 

fotografies de Madueño aprofundeixen en la psicologia dels 

personatges i mostren l’instint que el porta a descobrir nous punts 

de vista diferents en un temps rècord: cinc minuts en els quals cal 

trobar la imatge perfecta.  
 

 

Barcelona, 5 de maig de 2015. El director general de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Jaume Giró; Màrius Carol, director de La Vanguardia;  i el fotògraf 
Pedro Madueño han presentat avui a CaixaForum Barcelona el llibre Cinc 

minuts. Retrats periodístics, que aplega algunes de les millors fotografies 
publicades pel fotoperiodista durant més de trenta-cinc anys de professió en un 
volum que ha estat editat amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i la 
Fundació Abertis. 
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Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a les manifestacions artístiques més lligades a la societat actual, com 
ara el cinema i la fotografia, amb l’objectiu de mostrar la influència de les 
imatges en la sensibilitat contemporània i destacar el paper dels grans creadors 
visuals del segle XX en la nostra manera de veure el món. 
 
Aquesta vegada, l’Obra Social ”la Caixa” presenta una nova col·laboració amb 
el fotògraf Pedro Madueño, que al llarg de la seva dilatada trajectòria ha 
consolidat un estil recognoscible i únic en el retrat periodístic. 
 
El 2012, CaixaForum Barcelona va acollir una primera retrospectiva de la seva 
obra, una exposició que ara, amb una selecció renovada d’imatges, s’acaba 
d’inaugurar a CaixaForum Palma. Posteriorment, la mostra viatjarà a 
CaixaForum Madrid. Coincidint amb aquestes exposicions, l’Obra Social 
”la Caixa” ha volgut contribuir també a la realització d’un llibre que reculli alguns 
dels retrats més memorables de Pedro Madueño.  
 
Cinc minuts. Retrats periodístics ha estat editat per Valid Editions i, a més dels 
retrats, inclou textos de Julià Guillamon, Pedro Madueño, Llàtzer Moix, Ferran 
Adrià, Juan J. Caballero Gil, Màrius Carol i Joan-Pere Viladecans. 
 
L’obra repassa la trajectòria professional de Pedro Madueño (La Carlota, 
Còrdova, 1961). Fa pràcticament quaranta anys que aquest fotògraf està 
vinculat a la fotografia de premsa, i ha desenvolupat la major part de la seva 
carrera professional al diari La Vanguardia. Ha estat professor associat de 
l’Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica de Catalunya i de la 
Universitat Pompeu Fabra. Actualment imparteix classes de postgrau a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Els seus treballs li han valgut set premis 
FotoPres —atorgats per l’Obra Social ”la Caixa”—, un Laus d’or de Fotografia, 
el Premi Godó de Fotoperiodisme, un Award of Excellence de la Society for 
News Design (SND) i el de la Fundació Vila Casas de Fotografia. 
 
 
«Pedro, tens cinc minuts» 

 
La fotografia de premsa es basa en la urgència del moment. El fotògraf disposa 
de molt poc temps per fer la seva feina. Sovint, gairebé ni cinc minuts, en els 
quals cal que prepari l’escenari, pensi una composició i capti l’expressió de la 
persona que té al davant. De vegades, la imatge que s’obté amb aquest 
procediment transcendeix l’àmbit estricte de la fotografia de premsa. El fotògraf 
capta la personalitat del seu model i l’aconsegueix fixar en una imatge 
perdurable.  
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Al llarg de trenta-cinc anys de carrera, Pedro Madueño s’ha convertit en un 
mestre d’aquest tipus de retrat. Al llibre relata: «Quan algú em diu “només tens 
cinc minuts”, aquesta frase es converteix en un repte estimulant. Tenir poc 
temps condiciona sens dubte una imatge, però disposar de molt de temps no 
sempre és garantia de més qualitat». 
 
Al llibre, Pedro Madueño descobreix els secrets de moltes de les fotografies 
publicades, i s’atura en alguns dels retrats més significatius que ha fet durant la 
seva carrera, com ara els de J. K. Rowling, Joyce Carol Oates, Francesc 
Català-Roca, Henri Cartier-Bresson, Antoni Tàpies, Joan Brossa i Salvador 
Dalí. 
 
La mostra inclou nombrosos retrats d’escriptors ―Terenci Moix, Juan 
Goytisolo, Eduardo Mendoza, Quim Monzó o Sergi Pàmies― que Madueño 
retrata en escenaris urbans, relacionats amb la seva personalitat literària. 
També ha fotografiat grans figures de la literatura internacional, com John 
Irving, Haruki Murakami i Fernando Arrabal. L’escenari és generalment un hotel 
i, de vegades, una habitació, que ofereix un espai d’intimitat. Destaquen 
especialment els retrats de primer pla, en què el rostre és tractat com si fos una 
geografia. Un singular enquadrament i el contrast entre llums i ombres 
subratllen l’aspecte físic del retrat. 
 
Les fotografies de Pedro Madueño ofereixen també un testimoni de l’evolució 
de la societat catalana i espanyola al llarg de gairebé quatre dècades. Els 
últims anys, ha fotografiat figures emergents del món de l’espectacle, de la 
política, de l’art i de la fotografia, com ara el cirurgià Moisès Broggi, el cuiner 
Ferran Adrià, la cineasta Isabel Coixet i l’escultor Jaume Plensa. Al seu costat, 
els referents de la cultura dels anys de la transició: els actors Adolfo Marsillach i 
Fernando Fernán Gómez, el ballarí Cesc Gelabert, els fotògrafs Leopoldo 
Pomés i Francesc Català-Roca, els artistes Joan-Pere Viladecans i Eduardo 
Chillida, etc. 
 
Madueño parla amb els seus models i els proposa un gest. Els convida a 
agafar una càmera (si es tracta d’un fotògraf) o a pintar-se la cara (si es tracta 
d’un pintor). Els indica un lloc ―a tocar d’una finestra o sota la llum zenital― 
per obtenir la màxima intensitat. La complicitat dels personatges és un element 
clau en el seu treball.  
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Les persones retratades incloses en el llibre són les següents: 
 
Ferran Adrià 
Isabel Allende 
Frederic Amat 
Fernando Arrabal 
Zygmunt Bauman 
Miquel Barceló 
Pina Bausch 
Juan Carlos I de Borbón 
Calixto Bieito 
Albert Bosch 
Ana Briongos 
Moisès Broggi 
Joan Brossa 
Joyce Carol Oates 
Henri Cartier-Bresson 
Francesc Català-Roca 
Eduardo Chillida 
Emil Cioran 
Isabel Coixet 
Joan Colom 
Salvador Dalí 
Tania Doris 
Nacho Duato 
Manel Esclusa 
Albert Espinosa 
Jacopo Fo 
Cesc Gelabert 
F. Fernán Gómez 
Micaela Flores Amaya 

    (La Chunga) 
Josep Font 

Forges 
Antonio Fraguas 
Baltasar Garzón 
Teresa Gimpera 
Juan Goytisolo 
Luis Goytisolo 
José Hierro 
Lluís Homar 
Cristina Hoyos 
John Irving 
L. Jiménez-Balaguer 
Sayed Kashua 
Bigas Luna 
Pedro Madueño 
Javier Mariscal 
Juan Marsé 
Adolfo Marsillach 
Miquel Martí i Pol 
Carmen Martín Gaite 
Ramón Masats 
Din Matamoro 
Ana María Matute 
Melania G. Mazzucco 
Eduardo Mendoza 
Biel Mesquida  
Terenci Moix 
Pepe Moll de Alba 
Ángela Molina 
Quim Monzó 
Kate Morton 
Haruki Murakami 

Anna Murià 
Nazario 
Patrick O’Brian 
Carlos Pérez de Rozas 
Antoni Pitxot 
Jaume Plensa 
Baltasar Porcel 
Leopoldo Pomés 
Josep Maria Pou 
Carmen Rico Godoy 
Martí de Riquer 
María Luisa Rojo 
J. K. Rowling 
Arundhati Roy 
Carlos Ruiz Zafón 
Carme Ruscalleda 
Salman Rushdie 
Joan de Sagarra 
Jordi Savall 
A. Sánchez Robayna 
Kazuyo Sejima 
Joan Manuel Serrat 
Philippe Sollers 
Antoni Tàpies 
José Tomás 
Desmond Tutu 
Joan-Pere Viladecans 
Julio Vaquero 
Enrique Vila-Matas 
Agustí Villaronga 
 

 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


