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Dossier de premsa 

Wildlife Photographer of the Year 
CosmoCaixa Barcelona 

Del 19 de maig a l’11 de setembre de 2016 



 
 
 

 
Les millors fotografies de natura de l’any, que mostren la varietat i la bellesa de la 
vida al planeta Terra  

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta  
l’exposició Wildlife Photographer  

of the Year a CosmoCaixa 

 
 

• Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, i Lluís Noguera, director de 

CosmoCaixa, han presentat avui les millors imatges de natura 

seleccionades al certamen Wildlife Photographer of the Year, 

organitzat pel Museu d’Història Natural de Londres. 

 

• La mostra inclou 100 impressionants imatges de natura realitzades per 

fotògrafs amateurs i professionals de 96 països. Es van presentar al 

concurs més de 42.000 instantànies, de les quals es van seleccionar un 

centenar. Totes elles componen una pinzellada del meravellós mosaic 

de la biodiversitat del nostre planeta. 

 
• Les fotografies estan classificades per categories i van acompanyades 

d’una explicació de l’autor i també del jurat. En aquesta edició, Don 

Gutoski i Ondřej Pelánek han estat els guanyadors, amb les imatges A 

tale of two foxes (Un conte de dues guineus) i Ruffs on display 

(Batallaires en escena), respectivament.  
 

Barcelona, 17 de maig de 2016. Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Lluís Noguera, director de 
CosmoCaixa, han presentat avui l’exposició Wildlife Photographer of The Year, 

amb l’objectiu de conscienciar de la importància de conservar la diversitat de la 
vida al nostre planeta. L’exposició és el resultat final del concurs que promou que 
aficionats i professionals de la fotografia registrin i documentin les meravelles i la 

bellesa de la natura.  
 
La mostra recull les 100 millors imatges del 2015 seleccionades al concurs anual 

de fotografia de natura que organitzen el Museu d’Història Natural de Londres i 
la revista BBC Wildlife Magazine. Aquest concurs, iniciat l’any 1965, s’ha 
convertit en el fòrum mundial més respectat de l’art de la fotografia de natura.  

 

Wildlife aprofita el poder de la fotografia per sensibilitzar els visitants sobre la 
importància de conservar el ric patrimoni natural del planeta.  



 
 
 

 

Les impressionants imatges estan classificades en quatre grans categories 
(diversitat terrestre, entorns terrestres, primeres fotos i disseny terrestre), i totes 
van acompanyades d’una explicació sobre la tècnica i la localització, com també 

de les impressions del fotògraf. A més, alguns integrants del jurat expliquen per 
què les van escollir. 

 
Valoració del certamen 

 
Des de la primera edició, l’any 1965, el certamen ha defensat sempre 

l’autenticitat fotogràfica i les representacions fidels de la natura, l’absència de 
retocs excessius, l’honestedat en els títols i les descripcions, i el tracte 
escrupolós envers els animals i el seu entorn.  

 
Cada any, totes les fotografies participants són avaluades per un únic jurat 
d’acord amb aquests paràmetres, per garantir la imparcialitat i la coherència en 

la valoració. Al marge de la informació bàsica sobre la fotografia, l’avaluació de 
les imatges es fa de manera anònima. Durant el procés de selecció, els arxius 
originals guardats a la càmera són examinats per assegurar que compleixen 

estrictament les normes. 
 
Membres del jurat 

 
― Lewis Blackwell (Regne Unit), president del jurat, escriptor i director creatiu 
― Sandra Bartocha (Alemanya), fotògrafa artística i de natura 

― Stella Cha (Estats Units), directora creativa de The Nature Conservancy  
― Paul Harcourt Davies (Itàlia), fotògraf de natura i escriptor 
― Kazuko Sekiji (Japó), comissària d’exposicions del Museu Metropolità de 

Fotografia de Tòquio 
― Thomas D. Mangelsen (Estats Units), fotògraf 
― Kathy Moran (Estats Units), cap de redacció d’Història Natural de National 

Geographic Magazine 
― Dr. Alexander Mustard (Regne Unit), fotògraf subaquàtic 
― Thierry Vezon (França), fotògraf de natura 

 
Els guanyadors dels dos grans premis del certamen 

 

Els guanyadors dels dos grans premis d’enguany són Don Gutoski, Fotògraf de 
Natura de l’Any 2015, i Ondřej Pelánek, Jove Fotògraf de Natura de l’Any 2015. 
 
El premi Fotògraf de Natura de l’Any, dotat amb 10.000 lliures i un trofeu, 

s’atorga al fotògraf autor de la imatge més impressionant i memorable, segons el 
jurat, de totes les participants.  



 
 
 

 
 

Diversitat terrestre: A tale of two foxes (Un conte 

de dues guineus)  

Parc Nacional de Wapusk, Cape Churchill, 

Manitoba, Canadà  

 

Autor: Don Gutoski, Canadà 

 
Don Gutoski, que va créixer en una regió rural del Canadà, va desenvolupar 
l’afició per la fauna i la fotografia des de l’adolescència. Malgrat que treballa com 

a metge d’urgències, dedica tot el temps lliure a fotografiar la vida salvatge, 
sobretot el comportament animal, tant al Canadà com a l’estranger. Viu a la zona 
meridional de l’estat d’Ontario, envoltat per una reserva de vida salvatge de 40 

hectàrees que va crear ell mateix. 
 
La història de la fotografia guanyadora és la següent. A una certa distància, 

Gutoski va veure que una guineu roja caçava alguna cosa a la neu. A mesura 
que s’hi va anar acostant, es va adonar que la presa, ja morta, era una guineu 
àrtica. Durant tres hores, amb temperatures de -30 °C, el fotògraf no es va 

moure d’on era, fins que la guineu roja, força saciada, va arrossegar el cadàver 
esbudellat per acabar-lo més endavant. 
 

A la tundra canadenca, el canvi climàtic amplia el territori de la guineu roja cap al 
nord, on es troba cada cop més sovint amb el seu parent més petit, la guineu 
àrtica. Per a aquesta última, la guineu roja no és només el seu competidor 

principal ―totes dues cacen petits animals com els lèmmings―, sinó també el 
seu depredador més important. Fins ara, s’han pogut observar pocs casos de 
guineus àrtiques caçades per guineus roges, però és probable que els conflictes 

entre aquests dos mamífers esdevinguin més habituals. 
 

Lewis Blackwell, president del jurat, comenta per què van escollir aquesta imatge 

com a guanyadora: «L’escena té una gran força simbòlica: les guineus roges 
cacen cada vegada més guineus àrtiques com a conseqüència de l’escalfament 
global. És la natura, brutal i alhora misteriosament bella. Les millors fotografies 

de la vida silvestre combinen l’aprenentatge de coses noves amb l’exploració i 
l’oportunisme, i aquesta escena n’és un exemple excel·lent». 
 
El premi Jove Fotògraf de Natura de l’Any, dotat amb 1.000 lliures i un trofeu, 

s’atorga al fotògraf autor de la imatge més memorable, segons el jurat, de totes 
les participants en la categoria de fins a 17 anys. 

 



 
 
 

Primeres fotos: Ruffs on display (Batallaires en 

escena)  

Varanger, Noruega 

 

Autor: Ondřej Pelánek, República Txeca 

 

 

A Ondřej Pelánek li van regalar una càmera compacta quan tenia 8 anys, i de 
seguida es va aficionar a la fotografia de natura: fotografiava insectes i altres 
animals a prop de casa seva, a la República Txeca. Avui, a 14 anys, és un expert 

naturalista i ha estat campió, durant tres anys consecutius, dels Jocs Olímpics de 
Biologia de la seva regió. També és un bon pintor d’aus. 
 

Pelánek i el seu pare van viatjar al nord de Noruega a l’estiu, quan hi ha llum 
solar les vint-i-quatre hores, per observar el «comportament guerrer» dels 
batallaires mascles en època d’aparellament. «Estava tan emocionat que no 

podia dormir», recorda el noi. Una nit, mentre el seu pare roncava a la tenda del 
costat, va sortir sigil·losament a fora per copsar aquesta batussa a la llum del sol 
de mitjanit. 

 
Aplegats en zones de parada nupcial anomenades arenes, els batallaires 
mascles lluiten per les femelles i defensen el seu territori amb salts, mentre 

gallegen i estarrufen el seu collar de plomes tan característic. El seu estatus ve 
determinat pel color del plomatge. Els que tenen el plomall del cap fosc controlen 
els territoris de l’arena, mentre que els acòlits de plomatge més clar es limiten a 

rondar pels voltants, a la recerca d’una oportunitat per aparellar-se. 
 

Lewis Blackwell, president del jurat, explica: «Aquesta imatge de batallaires 

mascles seria l’equivalent a l’inici d’una baralla en una discoteca, amb un ventall 
de personatges similar. L’escena és simpàtica, però no exactament amorosa. El 
jurat va considerar que havia aconseguit una imatge excepcional, plena 

d’intensitat i elegància». 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Exposició: Wildlife Photographer of the Year  
Del 19 de maig a l’11 de setembre de 2016  
 
Inauguració: 18 de maig, a les 19 h (amb invitació) 
 
CosmoCaixa (c. d’Isaac Newton, 26), Barcelona 
 
Horari: De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 (de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h) 

 
 

Més informació:  
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial @FundlaCaixa_CAT @CosmoCaixa_CAT 

 


