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Dossier de premsa 

 
Per mitjà de deu projectes d’imatge documental, l’exposició col·lectiva indaga 
aspectes socials de diferents llocs del món des de perspectives que 
transcendeixen els límits del fotoperiodisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb més de tres dècades a l’esquena, el veterà certamen FotoPres 
”la Caixa” es reinventa. La última edició arriba en forma de gran exposició 
a CaixaForum Barcelona. Deu exposicions en una, deu aproximacions 
personals a la fotografia documental que qüestionen i expandeixen 
l’estatus de la imatge com a reflex de la realitat. Les mostres aborden 
aspectes diversos de la societat actual —el territori, les perifèries, la 
identitat, la violència o les fronteres—, utilitzant formats que desborden la 
imatge tradicional i inclouen el vídeo, la documentació, la instal·lació o la 
convivència del projecte en xarxes socials. Aquests deu projectes s’han 
pogut dur a terme gràcies a una de les ajudes rebudes en la dinovena 
edició del certamen. En la seva aposta per la imatge i el seu paper en el 
món contemporani, l’Obra Social ”la Caixa” ha comptat amb la 
col·laboració de l’agència Magnum Photos, els fotògrafs de la qual han 
exercit de tutors dels seleccionats. A més de donar suport a la creació, 
FotoPres ”la Caixa” inclou l’exhibició del resultat en aquesta mostra, així 
com també l’edició d’un llibre, que cada un dels fotògrafs ha pogut 
preparar amb total llibertat. Els autors seleccionats són Arnau Blanch, 
Rebecka Bíró i Victoria Montero, Jon Cazenave, el grup format per Borja 
Larrondo, Pablo López-Learte i Diego Sánchez, El Cíclope Mecánico, 
Gerardo Custance, Mattia Insolera, Sebastián Liste, David Mocha i el 
col·lectiu NOPHOTO. 
 

 
19è FotoPres ”la Caixa”. Nova imatge documental. Organització i producció: Obra 
Social ”la Caixa”. Lloc: CaixaForum Barcelona (av de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
Dates: del 8 de juliol al 18 d'octubre de 2015. 

 #FotoPres @CaixaForum_CAT 
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Barcelona, 6 de juliol de 2015. CaixaForum Barcelona obre aquest pròxim 
dimecres al públic l’exposició col·lectiva 19è FotoPres ”la Caixa”. Nova imatge 

documental. Organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, aquesta 
mostra és el resultat de l’última edició del veterà certamen amb la qual l’entitat 
ha volgut obrir una nova etapa. 
 
Fa més de trenta anys, l’Obra Social ”la Caixa” va convocar el primer certamen 
FotoPres ”la Caixa”, el qual, al llarg de la seva trajectòria, s’ha convertit en una 
referència internacional en el camp de la fotografia documental, amb 300 
professionals premiats i 60 beques per a joves fotògrafs. 
 
Després de centrar l’atenció inicialment en el fotoperiodisme, FotoPres 
”la Caixa”, inaugura amb aquesta 19a edició una nova etapa. S’expandeix ara 
cap a un àmbit més ampli, el del nou rol del mitjà fotogràfic —en un món marcat 
per l’accés massiu a la producció i el consum de la fotografia— i el consegüent 
replantejament, sovint multidisciplinari, dels registres tradicionals de la imatge 
documental. 
 
La popularització de la fotografia digital i la seva difusió a través de les noves 
tecnologies obliguen a afegir nous elements als debats sobre l’estatus de la 
imatge com a document de la realitat. Així, els projectes reunits en aquesta 
exposició assagen nous registres, motius i formats en els quals la fotografia 
s’hibrida amb altres eines, com els vídeos, les cartografies i les pàgines web. 
 
L’exposició fa sortir a la llum aspectes socials que corren el perill de quedar 
amagats sota la ingent quantitat d’imatges que es produeixen i consumeixen 
diàriament. Motius com el territori, les perifèries, la identitat, la violència o les 
fronteres generen relats inesperats sobre comunitats, llocs o conflictes que 
abans estaven mancats de visibilitat. 
 
Els deu treballs exposats van rebre els ajuts a la producció i la publicació de 
projectes d’imatge documental de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
A més de propiciar la creació i oferir la possibilitat de participar en l’organització 
d’aquesta exposició col·lectiva, el projecte FotoPres ”la Caixa” inclou altres 
aspectes innovadors, com la supervisió de tutors de l’agència Magnum Photos, 
la participació activa en el web http://fotopres.caixaforum.com —on s’ha anat 
documentant tota la feina feta des de la selecció dels primers fotògrafs fa dos 
anys— i la inclusió de la realització d’un fotollibre en el certamen. 
 
La 19a edició de FotoPres ”la Caixa” es va iniciar el 2013 amb l’esperit que 
acompanya des de sempre l’Obra Social ”la Caixa” ―en sintonia amb les 
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transformacions de la societat, obert al món i compromès a favor dels drets 
humans, la justícia i la dignitat de les persones—, però renovant-se i adaptant-
se a les noves tecnologies i formes de comunicació pròpies del segle XXI.  
 
FotoPres ”la Caixa” inclou dues convocatòries, a cadascuna de les quals es 
concedeixen cinc ajuts de 15.000 euros cada un per a la producció de cinc 
treballs. 
 
Jurats 
Totes dues convocatòries van disposar d’un jurat que va seleccionar deu 
projectes d’entre més de cinc-centes propostes rebudes. En la primera 
convocatòria, el jurat va estar format per Arianna Rinaldo, comissària i editora 
de fotografia; Alejandro Castellote, comissari de fotografia, i Lorenza Bravetta, 
directora de l’oficina de París de Magnum Photos. Constituïen el jurat de la 
segona convocatòria Carles Guerra, artista, crític i comissari independent, i 
Marta Dahó, comissària d’exposicions i docent. 
 
Tutories 
Des de l’Obra Social ”la Caixa” s’ha volgut fomentar la varietat de llenguatges i 
de formes de narrar. Per això, s’ha ofert a cada fotògraf o fotògrafa la 
possibilitat de treballar amb un tutor o tutora per tal que l’assessori i li doni 
suport individual al llarg del procés de producció. Amb aquesta finalitat, l’entitat 
va promoure un acord de col·laboració amb l’agència internacional de fotografia 
Magnum Photos. Sis fotògrafs d’aquesta agència ―Chien-Chi Chang, Thomas 
Dworzak, Moises Saman, Peter Marlow, Mark Power i Peter Van Agtmael― han 
estat els encarregats d’ajudar i assessorar els projectes, des de la gestació de 
les idees fins a la concepció de les exposicions i els llibres. 
 
Publicacions 
Part dels ajuts de FotoPres ”la Caixa” estan destinats a col·laborar en la 
publicació dels treballs. Així doncs, s’acompanya els creadors al llarg de tot el 
procés de creació i difusió: des de la gènesi de la idea fins a la realització del 
treball, l’exposició i la publicació. Una vitrina de l’exposició reuneix els 
fotollibres elaborats en aquesta edició del certamen. 
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19è FotoPres ”la Caixa”. Nova imatge documental  
 
Exposicions incloses: 
 

PRIMERA CONVOCATÒRIA 
 

Autor Projecte Tutor 

El Cíclope Mecánico El Front Chien-Chi Chang 

Gerardo Custance Spirale  Chien-Chi Chang 

Jon Cazenave Ama Lur (Mare Terra) Thomas Dworzak 

Nophoto This is Spain Thomas Dworzak 

Sebastián Liste Vista Hermosa 

 

Moises Saman 

SEGONA CONVOCATÒRIA 
 

Autor Projecte Tutor 

David Mocha Bonavista Mark Power 

Rebecka Bíró i Victoria 

Montero 

Guerrilleras Peter Van Agtmael 

Arnau Blanch Everybody needs good neighbours Mark Power 

Mattia Insolera Surviving Greece Peter Van Agtmael 

Borja Larrondo, Pablo 
López-Learte, Diego 

Sánchez 

Aquellos que esperan Peter Marlow 

 
 



 
 
 

6

 
MATTIA INSOLERA 
Surviving Greece 

Grècia, 2013 
Tutor: Peter Van Agtmael 
 

 
Aturats a la ciutat de Patres, una comunitat de joves afganesos suporten el pes 
de tots els conflictes que han trobat al llarg de la dura travessia que han fet des 
de l’Afganistan fins a Grècia. Jo he enregistrat la fase final d’aquest viatge, 
centrant-me en Atenes, que va constituir el primer impacte amb la societat 
europea, l’Argòlida i, finalment, Patres. Aquests joves utilitzen Facebook com a 
forma de comunicació i diari del seu periple personal.  
 
Mentre que els mitjans de comunicació tendeixen a estigmatitzar-los com a 
migrants mancats de drets, Facebook és l’eina que els permet autorepresentar-
se i crear el seu propi relat visual en primera persona. La pàgina Surviving 
Greece – Jóvenes afganos en camino, nascuda d’aquest projecte, reuneix 
aquestes històries. 
 
 

 
GERARDO CUNSTANCE  

Spirale 
París (França), 2011 
Tutor: Chien-Chi Chang 
 

 
En la sèrie Spirale aprofundeixo en la meva manera d’interrogar l’espai per 
produir fotografies de paisatges capaces de representar, mitjançant símbols, la 
societat en què visc. Indago la complexa relació entre l’ésser humà i la natura 
propera, habitada, i les dificultats d’una era precària en la seva comoditat, 
marcada tant per una història esvaïda com per un futur inquietant i incert. 
 
La cerca s’ha centrat en la identitat de l’espai i de la mirada que l’experimenta. 
Les meves fotografies estimulen la reflexió sobre la foscor i l’ambigüitat 
d’aquest moment d’inestabilitat social i evoquen les llums i les ombres de la 
meva experiència en l’avanç del trajecte. Per mitjà d’aquest apropament 
personal, intento reformular les possibles intencions de la imatge documental.  
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SEBASTIÁN LISTE 
Vista Hermosa 

Caracas (Veneçuela), 2013 
Tutor: Moises Saman 
 

 
La quotidianitat i les transformacions socials de l’Amèrica Llatina no han estat 
alienes a la violència: van ser violentes la conquesta i l’esclavitud, però també 
la independència, l’apropiació de les terres i les revolucions polítiques. 
Actualment, es desenvolupa una nova cultura de la violència que té el seu 
paradigma de la qual és en el sistema penitenciari de Veneçuela, sobre el qual 
l’Estat ha perdut totalment el control.  
 
La majoria de les presons estan dominades per un govern intern dirigit pels 
mateixos presos, que tenen armes de tot tipus que els faciliten agents corruptes 
de la Guàrdia Nacional; un cos que, a més, té l’accés restringit a l’interior de les 
presons. En l’última dècada, milers de reclusos han estat ferits i morts, sovint 
mentre esperaven sentència. 
 
 

 
BORJA LARRONDO, PABLO LÓPEZ-LEARTE, DIEGO 
SÁNCHEZ  

Aquellos que esperan 

Madrid (Espanya), 2014 
Tutor: Peter Marlow 
 

 
Tota societat creix sobre les seves clavegueres. Tot sistema intenta marginar 
allò que no pot suportar, que l’atemoreix i que creix sense control a les seves 
portes. Nascut a partir de centenars de barraques, construït amb les mans dels 
veïns, odiat i estimat pels qui l’habiten i el pateixen, el barri madrileny d’Orcasur 
queda enfonsat en les seves llums i ombres. 
 
La sensació que envaeix els forans és l’abandó: locals tancats, contenidors que 
vessen d’escombraries i persones que caminen sense rumb, sense horaris, 
sense rellotge… És la rutina de la buidor, una mena de déja vu per a qui afronta 
cada dia com el dia anterior. Aleshores neixen les fòbies i la ira davant el que 
els pertany però no arriba. Així neix l’espera. 
 
www.aquellosqueesperan.org  
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EL CÍCLOPE MECÁNICO 
El Front 

El Jebha (Marroc), 2013 
Tutor: Chien-Chi Chang 
 

 
La història, quan es deforma, s’escapoleix per racons com El Jebha, Puerto 
Capaz durant el protectorat espanyol al Marroc, un lloc on la convivència i 
l’entesa van ser norma.  
 
El Front busca la substància de la història que ordeix la veritable trama del món 
des de sota. Dóna veu als que l’escriuen sense voluntat de ser-ne 
protagonistes, oblidant el vel enganyós de les imatges colonialistes o 
pintoresques. Suma i enterra tot el que va quedar per descobrir, com Galdós, 
que l’espanyol és un marroquí cristianitzat i que el marroquí és un espanyol 
islamitzat. Les fotografies han estat el vehicle de les emocions d’antiherois 
veïns de tots dos costats de l’Estret. Han fet que els uns descobreixin el seu 
passat, i els altres, el present d’un lloc que duen dins el cor. 
 
 

 
REBECKA BÍRÓ I VICTORIA MONTERO 
Guerrilleras 
El Salvador, 2012 
Tutor: Peter Van Agtmael 
 

 
Entre 1980 i 1992, la República d’El Salvador, a Centreamèrica, va ser escenari 
d’una guerra civil les seqüeles de la qual encara persisteixen avui. Es van 
enfrontar la Força Armada d’El Salvador i les forces insurgents del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Segons estimacions no 
oficials, la guerra va deixar un balanç de més de 75.000 morts, la majoria civils. 
 
Trenta anys després, amb l’objectiu de conservar la memòria històrica i fer 
visible la participació de les dones en aquest conflicte armat, el projecte 
Guerrilleras parteix d’aquest context històric per explicar l’experiència de cinc 
dones que es van incorporar a les files de la guerrilla. El passat construeix el 
present i, amb la veu de les seves protagonistes, exigeix que no s’oblidi. 
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ARNAU BLANCH 
Everybody needs good neighbours 

Vilobí d’Onyar, Girona (Espanya), 2014 
Tutor: Mark Power 
 

 
Vilobí d’Onyar és un municipi situat en un lloc de confluència d’infraestructures: 
l’aeroport Costa Brava, la C-25 (Eix Transversal), l’AP-7 (autopista del 
Mediterrani) i la línia de l’AVE. Túnels, murs de contenció, ponts i tanques 
desmembren el territori i imposen condicions d’adaptació als seus habitants. 
Milers de persones i mitjans de transport la travessen cada dia, però la 
interacció entre locals i forans en trànsit és escassa o nul·la. 
 
El projecte adopta la forma de mapa subjectiu que planteja qüestions més 
generals sobre aquestes infraestructures: Són una comunicació real amb el 
món? De quina manera fragmenten el territori? Amb quins mecanismes 
s’adapten els habitants a aquest medi híbrid? Com afecta al paisatge la seva 
implantació i la ideologia de desenvolupament que la inspira? 
 
 

 
NOPHOTO  

This is Spain 

Espanya, 2014 
Tutor: Thomas Dworzak 
 

 
Set fotògrafs del col·lectiu NOPHOTO han viatjat per les zones que tenen més 
afluència de turisme del nostre país. La seva missió: documentar aspectes 
socials, culturals i econòmics per elaborar una guia que permeti orientar-se en 
el context de la crisi dels últims anys. L’assaig reflexiona sobre conceptes com 
representació, representador, estereotip, identitat i relat, explorant la 
conformitat, o l’absència de conformitat, entre mapa i territori, relat i territori, 
autopercepció i percepció aliena. 
 
Un blog actiu entre gener i juliol del 2013 va funcionar com a taula d’edició en 
què els fotògrafs presentaven i compartien les seves fotografies i experiències. 
Els continguts en línia s’han editat en un llibre guia de viatges titulat This is 

Spain. 
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DAVID MOCHA 
Bonavista 
Bonavista, Tarragona (Espanya), 2014 
Tutor: Mark Power 
 

 
El barri de Bonavista és un territori complex i heterogeni que té l’origen en 
l’emigració rural procedent d’Andalusia i Extremadura. Situat als marges de 
Tarragona, on la ciutat limita amb el camp, amb les grans infraestructures i amb 
la indústria petroquímica, comparteix la imatge complexa i caòtica d’espais 
similars d’altres ciutats, llocs que la globalització ha convertit en estereotipats i 
homogenis. Tot i així, en aquests terrenys erms i desproveïts de discurs, els 
seus habitants han aconseguit bastir una nova identitat territorial, en què 
l’experiència de les persones ha modelat l’aparença del territori, creant nous 
símbols que ens parlen de la seva cultura, de les històries del passat i del 
present. 
 
 

 
JON CAZENAVE 
Ama Lur (Mare Terra) 

Pirineus, 2013-2014 
Tutor: Thomas Dworzak 
 

 
Silenci sagrat al fons més profund de la cova. 

Aigua i temps construeixen un espai uterí. 

Sobre la paret humida, una mà polvoritzada en ocre. 

L’origen de l’espiritualitat s’amaga en la foscor de l’interior de la muntanya. 

 

Durant sis mesos he recorregut els voltants de la serralada pirinenca per 
reinterpretar el rastre dels éssers humans que fa 30.000 anys es van refugiar 
en aquest entorn. Allà, a les profunditats de la Terra, van desenvolupar un 
complex codi simbòlic i van construir un imaginari que apel·la a l’esperit 
ancestral dels humans i al seu equilibri amb la natura; un sistema de creences 
que encara avui ens vertebra. 
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ACTIVITATS ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
CONFERÈNCIA AMB AUTORS 

Pràctiques fotogràfiques contemporànies: el documental expandit 

Dimecres 8 de juliol I 19 h 
 
Presenta i modera: Carles Guerra, membre del jurat del 19è FotoPres "la Caixa". 

 
Amb motiu de l'exposició dels projectes guanyadors de la 19a edició de FotoPres "la 
Caixa", tindrem l'oportunitat de conèixer de primera mà l'experiència dels autors 

premiats. L'interès dels seus plantejaments i la diversitat dels seus processos de 
treball són un clar reflex de l'expansió que està coneixent actualment la pràctica 
fotogràfica. Molt més que un producte final pensat exclusivament en termes de captura 

d'un moment privilegiat o de l'autoria individual, la fotografia s'ha convertit en la base 
de noves modalitats d'investigació, producció i distribució, així com de noves formes 
participatives que no només possibiliten una comprensió més col·laborativa de la 

pràctica fotogràfica, sinó que, a més, ofereixen noves condicions de visibilitat i 
configuren noves relacions entre autors, retratats i espectadors. 
Preu per persona: 4 € 

 
DEBATS EN L'EXPOSICIÓ 

La fotografia, avui, a debat 

Dijous 9, 16, 23 i dimecres 29 de juliol | 18:30 h 
 

Conduïda per Natàlia Javier, editora gràfica, professora de Cultura visual en el IED i 
dissenyadora dels projectes educatius al voltant de FotoPres "la Caixa". 
 

La fotografia ha sofert canvis dràstics en els últims anys que han transformat 
radicalment tant les seves condicions de producció i difusió com el seu ús social, i que 
han diluït fronteres entre àmbits de creació. Més enllà del reportatge entès com una 

successió de moments únics presos per un sol autor, l'exposició 19è FotoPres "la 
Caixa" reflecteix l'expansió que ha experimentat el documentalisme amb treballs que, a 
través de nous camins, ens obren a altres realitats , aprofundint en elles de forma 

singular; i potser per això ens generen noves preguntes i controvèrsies, convidant-nos 
a interpretar ia reflexionar. Volem aprofitar aquest potencial per apropar-nos a 
aquestes obres en grup, en una sessió de debat que partirà d'aquestes preguntes i 

controvèrsies per analitzar, aprofundir i, també, crear sentit des del major nombre de 
mirades possibles. 
Preu per persona: 4 € 
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VISITES A L'EXPOSICIÓ 

 

Visites comentades per al públic general 

Els dimecres, a les 17 h, i els dissabtes, a les 18 h. Preu per persona: 3 € 

 

Visites concertades per a grups 

Grups d'un màxim de 25 persones. Cal inscripció prèvia a través del tel. 931.847 142. 

Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. Preu per grup: 60 € 
 

Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals 

Grups d'un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia a través del tel. 931.847.142 
 

Visites en llengua de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral 

Grups d'un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia a través del correu electrònic 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org  
 

PERSONES MAJORS 

Cafè-tertúlia amb les arts 

Els dimecres, a les 16:30 h 
 
Una activitat de dues hores de durada per gaudir d'una introducció audiovisual i d'una 

visita tranquil·la a l'exposició, en la qual aprofundir en el que més interessi a cada 
grup. Després, es podran compartir impressions en una distesa tertúlia acompanyada 
d'un cafè. 

 
Grups d'un mínim de 10 persones i un màxim de 25. Cal inscripció prèvia, a través del 
tel. 931.847 142. Preu per persona: 4 €. 

 

 

 

 

Visites en família +7 

Els dissabtes, a les 19 h. Preu per persona: 2 €. 
 

Espai educatiu +5 

A l'exposició trobareu un espai dedicat a les famílies en què us proposem activitats al 
voltant de diverses idees relacionades amb la mostra. 
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Visita dinamitzada per a grups escolars 

Visites adaptades als diferents nivells escolars. Preu per grup: 25 €. Cal inscripció 
prèvia a través del tel. 931.847 142. De dilluns a divendres, horari a convenir. 

 

Visita comentada per a grups escolars 

Visites adaptades als diferents nivells escolars. Preu per grup: 20 €. Cal inscripció 

prèvia a través del tel. 931.847.142 o del correu electrònic 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org. 
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Del 8 de juliol al 18 d'octubre de 2015 
 

 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona  
Tel. 934 768 600 

 

Horari 

Obert cada dia 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dimecres de juliol i agost, fins les 23 h 
 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 

4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 

anys 
 
Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 
 

 
 
 
 
 
 
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/ 


