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 Dossier de premsa 

 

Mitjançant deu projectes d’imatge documental, l’exposició col·lectiva indaga 

sobre aspectes socials de diferents llocs del món des de perspectives que 

transcendeixen els límits del fotoperiodisme 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
FotoPres ”la Caixa” va néixer com a testimoni i reivindicació del treball 
dels fotoperiodistes i, al llarg de trenta anys, ha reflectit els canvis que 
s’han produït en el món de la comunicació i de la imatge. De la instantània 
hem passat al relat; de la necessitat de documentar els fets, a la 
investigació; de l’objectivitat, a la mirada subjectiva i el compromís 
personal. La relació amb el públic també ha canviat. Ja no es busca 
l’impacte immediat o la denúncia: l’espectador viu les històries que hi ha 
darrere de les fotografies i de les sèries fotogràfiques, s’hi identifica i ajuda 
a crear el seu sentit.  
 
Els deu projectes que formen la mostra que ara estrena CaixaForum 
Barcelona s’han pogut dur a terme gràcies a un dels ajuts rebuts en la 
vintena edició del certamen. En la seva aposta per la imatge i el seu paper 
en el món contemporani, l’Obra Social ”la Caixa” dona suport a la creació 
com també a l’exhibició del resultat en aquesta mostra i a l’edició d’un 
llibre que cada un dels fotògrafs ha pogut preparar amb tota llibertat. Els 
autors seleccionats són Arturo R. Castillo i David Rodríguez, Federico 
Clavarino, Dani Pujalte & Rita Puig-Serra, Nacho Caravia, Alejandro S. 
Garrido, Carlos García, Nicolás Combarro, Laia Abril, Rubén H. Bermúdez, i 
Anna Bosch Miralpeix. 
 

 
20è 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 28 d’abril al 30 de juliol de 2017.  

 #FotoPres @CaixaForum_CAT 
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Barcelona, 27 d’abril de 2017. CaixaForum Barcelona obre demà divendres al 

públic l’exposició col·lectiva 20è FotoPres ”la Caixa”. Nova imatge documental. 

Organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra presenta els 

treballs seleccionats en l’última edició d’aquest veterà certamen, treballs que 

mostren l’amplitud d’interessos del documentalisme contemporani. 

 

En aquesta vintena edició, FotoPres ”la Caixa” coincidirà amb altres grans 

projectes fotogràfics a la ciutat, i oferirà a la ciutadania una oportunitat 

irrepetible de conèixer de primera mà el treball d’alguns dels fotògrafs més 

destacats del panorama actual. Al certamen que organitza la Fundació Bancària 

”la Caixa” se suma la mostra que resulta del World Press Photo (al CCCB), així 

com l’exposició Disorder del Premi Global de Fotografia i Sostenibilitat Prix 

Pictet (al Palau Robert). A més, al mes de maig, el POY Latam 2017, el concurs 

de fotografia més important d’Iberoamèrica, serà jutjat a Barcelona. 

 

Ja fa més de trenta anys, l’Obra Social ”la Caixa” va convocar el primer 

certamen FotoPres ”la Caixa”, que 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. 

 

Si inicialment FotoPres ”la Caixa” va posar l’accent en el fotoperiodisme, en els 

últims anys s’ha expandit cap a un àmbit més ampli, el del nou paper del mitjà 

fotogràfic ―en un món marcat per l’accés massiu a la seva producció i el seu 

consum— i el replantejament consegüent, 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 ara vídeos, cartografies i webs. 

 

Els deu treballs exposats van ser dotats amb els ajuts a la producció de 

projectes d’imatge documental de l’Obra Social ”la Caixa”. FotoPres ”la Caixa” 

inclou dues convocatòries i atorga en cada una cinc ajuts de 15.000 euros 

cadascun per a la producció de cinc treballs. Totes dues convocatòries van tenir 

un jurat format per Iñaki Domingo, Marta Ponsa, Susan Meiselas i Sam 

Stourdzé (els dos primers han estat, a més, els tutors dels fotògrafs durant tot 

el procés).  

 

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 més 
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aspectes innovadors, com ara la inclusió de la realització d’un fotollibre en el 

certamen. 

 

L’exposició treu a la llum aspectes actuals que corren el perill de quedar 

enfosquits per la quantitat ingent d’imatges que es produeixen i es 

consumeixen diàriament. L’edició d’aquest any manifesta l’amplitud d’interessos 

del documentalisme contemporani: la identitat, el medi ambient, la 

transformació del paisatge, els drets de les dones, el futur dels joves. 

 

Els problemes mediambientals són el tema del projecte 

www.thecolorsmountain.org, d’Arturo R. Castillo i David Rodríguez, 

concebut com una recerca que fa sortir a la llum la veritat oculta del tractament 

dels residus. Hereafter, de Federico Clavarino, és un viatge en cerca dels 

orígens familiars, un passat vinculat a un món d’aventures colonials que 

contrasta amb la realitat dels joves d’avui en dia que s’acosten a la trentena 

sense gaires expectatives, punt de partida de Dani Pujalte & Rita Puig-Serra 

en el seu treball Good Luck with the Future. Pel que fa a Mamá, de Nacho 
Caravia, explora també l’aspecte familiar: el món de la mare sola en un poble 

d’Astúries. 

 

La història recent és el tema de Corea. Una historia paralela, d’Alejandro S. 
Garrido, sobre els barris de cases barates creats a la dècada del 1950, en 

l’època de la dictadura i de la guerra freda. Ciudad Real, de Carlos García, 

tracta d’urbanisme i paisatge: de l’estranyesa que provoquen les construccions 

humanes en el paisatge de la Manxa, convertit gairebé en un escenari 

metafísic. Mentre que Arquitectura espontánea, de Nicolás Combarro, 

documenta una sèrie de pràctiques arquitectòniques i constructives efímeres, 

relacionades amb el sentit de pertinença, les emocions i la memòria. 

 

Las17, de Laia Abril, utilitza els mètodes d’arxiu per passar revista a la història 

de la reproducció coercitiva i els avortaments involuntaris a El Salvador, on 

trobem una de les lleis més restrictives del món pel que fa a l’avortament. 

Família, història i arrels són la base de Y tú, ¿por qué eres negro?, un treball 

sobre la identitat, de Rubén H. Bermúdez, que proposa una revisió de la 

relació d’Espanya amb la negritud a partir de la notícia de la presència en la 

població de Burguillos del Cerro d’esclaus africans entre els segles XV i XIX. 

Bubble Beirut, d’Anna Bosch Miralpeix, pren l’exemple concret d’unes famílies 

acomodades que viuen a Beirut per retratar l’efecte bombolla que permet aïllar-

se dels problemes del món. 
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Arturo R. Castillo y David Rodríguez  

www.thecolorsmountain.org 
 

 

 
 
 
 
Aquest projecte col·lectiu d’intervenció documental i artística permet crear un 

espai virtual multimèdia dedicat a suposats delictes ecològics: alteracions 

d’espais naturals i contaminació ambiental. Es tracta d’introduir un «dubte 

raonable» no solament davant de possibles exculpacions, sinó també per 

provocar investigacions oficials que puguin derivar en imputacions judicials, 

establir canals de comunicació directes amb els suposats agressors ambientals 

i plantejar una reflexió oberta sobre la responsabilitat que podem tenir, com a 

societat, sobre l’atac indiscriminat a l’espai natural global. 

 

Carlos García 

Ciudad Real 

 

 

 

 

 

 

Quina és exactament la naturalesa d’aquest «crim perfecte»? Sabem que la 

seva conseqüència més directa és la pèrdua d’identitat d’un territori, la seva 

intercanviabilitat i fragmentació en nous centres suburbans que no encaixen en 

les antigues classificacions de camp ni de ciutat. Sabem que hi predomina el 

que és asèptic i neutre, i també les formes geomètriques pures de l’arquitectura 

moderna davant el que és amorf de les pulsions humanes. Sabem també la 

manera en què el crim es comunica amb nosaltres: a través del llenguatge 

publicitari i tècnic, de l’eslògan immobiliari o turístic; emparat per la mateixa 

objectivitat de la imatge fotogràfica. Sabem, finalment, que el crim està orientat 

cap a les aparences, cap a la seva superfície més òptica, com un anunci 

constant de si mateix, un decorat de cinema que amagués els forats buits 

darrere de les seves parets de cartró. I això dels forats buits no és cap 

metàfora, perquè moltes d’aquests cases estan deshabitades o en obres, són 

producte d’una quimèrica especulació immobiliària que ha deixat al nostre país 

un paisatge de noves ruïnes sobre el qual val la pena parar-se a reflexionar. El 

crim en aquestes és, precisament, que sigui tan difícil diferenciar quines estan 
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habitades i quines no; el fet que la vida humana pot deixar tan poca empremta, 

si no fos per un vehicle a l’entrada. 

 

El que Ciudad Real proposa com una resposta silenciosa però efectiva és un 

acostament directe a aquestes escenes quotidianes del crim en un intent de 

desnaturalitzar el que és obvi de les seves aparences i de qüestionar a través 

d’aquest procés el sistema urbà en la seva totalitat. L’escenari escollit, la 

Manxa, està carregat de tradició i de significat cultural al nostre país: els 

estereotips del «castís» i el «típic», la qüestió de l’autenticitat, l’amplitud 

gairebé mítica dels seus paisatges i tot l’imaginari col·lectiu previ que s’associa 

rere el nom és també material d’aquesta obra, des del moment que hi actua de 

manera negativa com a absència, com a expectativa truncada. 

 

Anna Bosch Miralpeix   

Bubble Beirut 

 

 

 

 

 

A finals del 2011 Beirut vivia un moment de tranquil·litat aparent. A Síria es vivia 

una revolució i encara no hi havia guerra; el desplaçament forçat de persones 

cap al Líban acabava de començar. Hi havia la inquietud de si el conflicte de 

Síria s’estendria i de si hi hauria una nova guerra. Res d’això no  preocupava 

les classes altes. «Vivim avui perquè no sabem què passarà demà» era el seu 

lema: clubs i restaurants de luxe, xampany i vestits d’alta costura. La ressaca 

venia en forma de corrupció, carències estructurals, edificis en ruïnes de la 

guerra civil passada. Al llarg de cinc anys i nou estades al Líban, Anna Bosch 

Miralpeix ha penetrat en la bombolla d’intimidat de les famílies poderoses que 

sol quedar fora de la llum pública. Les bombolles són estructures perfectes… 

però fràgils. 

 

Nacho Caravia   

Mamá 

 

 

 

 

 

Quan se’n va anar de casa seva a Astúries per viure a Barcelona, Nacho 

Caravia va començar a fotografiar la seva mare. Retratar-la cada cop que 

l’anava a veure i mirar amb ella les fotografies que li feia permet establir entre 
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ells un diàleg que deixa enrere les jerarquies familiars. Per a Caravia ha estat 

una manera d’entendre millor la seva mare i de manifestar-li l’amor que sent 

per ella. «Entenc que, per damunt de tot, hi ha un treball emocional, un diàleg 

entre iguals que permet superar els errors que hem pogut cometre». Ha retratat 

els seus alts i baixos anímics com afecten la vida quotidiana, els objectes que 

l’envolten i la relació especial que hi estableix. La fotografia permet acostar-se 

a la soledat d’una persona, expressar sentiments de tristesa i preocupació, i 

crear un vincle que ajuda a viure. 

  
Rubén H. Bermúdez 

Y tú, ¿por qué eres negro?  

 

 

 

 

 

El descobriment que entre els segles XV i XIX, a Burguillos del Cerro, a la 

província de Badajoz, hi vivien persones esclavitzades d’origen africà és el punt 

de partida del viatge personal de Rubén H. Bermúdez a l’entorn de la negritud. 

Un dels seus avis era de Burguillos del Cerro; podria ser que tingués un 

avantpassat negre i esclau... La seva família és blanca i tothom li pregunta: «I 

tu, com és que ets negre?» A través del seu treball, Bermúdez assumeix la 

càrrega històrica de l’esclavitud i es presenta com a afrodescendent, explorant 

la sensació de diferència que creix dins seu fins a convertir-se en 

autoconsciència. A partir d’aquí, desplega un ventall de preguntes: Per què sóc 

negre? Què vol dir ser negre? Quina construcció social fem dels negres? Una 

cerca a través d’històries i imatges que ens convida a revisar la nostra relació 

amb la negritud. 

 

Dani Pujalte & Rita Puig-Serra 

Good Luck with the Future 

 

 

 

 

 

Good Luck with the Future és un viatge d’infinits camins amb un punt de partida 

crític i una destinació incerta. Va començar com una exploració sobre com viu i 

sent el futur la generació que avui té uns trenta anys, per acabar en un intent 

de descobrir com ho perceben els mateixos autors. Parla del que podria ser i 

del que serà, tot i que no ho sapiguem encara. Del que no serà mai i del que de 

sobte ha estat sense que ho esperéssim. Paisatges vinculats a esdeveniments 
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importants del passat i del futur: un document amb moltes capes que ofereixen 

un retrat universal d’una joventut expectant. 

 
Nicolás Combarro 

Arquitectura espontánea   

 

 

 

 

 

Visió particular sobre l’arquitectura popular contemporània que es genera de 

forma espontània, no regulada, lliure. El conjunt conforma una mena de 

laboratori arquitectònic, un gabinet de curiositats en què edificacions 

generalment ocultes a la mirada o fins i tot injuriades es reivindiquen i s’ajuden 

les unes a les altres, generant un diàleg entre la realitat i la ficció 

arquitectònica. Arquitectura espontània proposa un viatge des de la mirada 

documental traçant una paràbola vers l’abstracció a través de la fotografia, la 

pintura, el collage i una sèrie de maquetes utòpiques fetes a partir de materials 

de rebuig recuperats. 

   

Laia Abril  

Las17 

 

 

 

 

 

Des del 1998 l’avortament és il·legal a El Salvador. En qualsevol circumstància, 

fins i tot si hi ha risc per a la vida de la mare. Al mateix temps, s’ha 

desencadenat una persecució de les dones que sofreixen avortaments 

espontanis o complicacions obstètriques fora de l’hospital. Segons la Agrupació 

Ciutadana per la Despenalització de l’Avortament, entre els anys 2000 i 2014 hi 

va haver més de 250 denúncies, 147 dones processades i 49 condemnes: 26 

per assassinat i 23 per delicte d’avortament. Laia Abril s’ha acostat a 17 dones 

amb condemnes d’entre 30 i 40 anys. Les seves famílies han estat víctimes 

d’amenaces i elles mateixes han sofert tota mena d’abusos físics i psicològics 

dins i fora de la presó. 
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Federico Clavarino 

Hereafter  

 

 

 

 

 

Hereafter pren com a punt de partida la història dels avis materns del fotògraf. 

Durant vint anys, John i Mary van treballar al Sudan, Líbia, Oman, Jordània i 

Xipre, i van ser testimoni de l’esfondrament progressiu de l’imperi colonial 

britànic, en el qual van viure des de la seva infantesa i que va marcar les seves 

vides. Federico Clavarino recupera cartes, àlbums de fotos, imatges, 

documents i les memòries escrites per la seva àvia Mary, que li serveixen de 

guia per fer el seu treball fotogràfic a Oman, Jordània i el Sudan. Al mateix 

temps, ha fotografiat cada racó de la casa on viu la seva àvia, a Horsham, un 

poble del sud d’Anglaterra. El passat familiar dona peu a una reflexió a l’entorn 

dels últims anys de la història colonial europea i els seus rastres avui: l’imperi 

com a fantasma.  

 

  

Alejandro S. Garrido  

Corea. Una historia paralela 

 

 

 

 

 

El 1953 se signen a Madrid els acords bilaterals amb els Estats Units. Al mateix 

temps, per tot Espanya es van inaugurant projectes d’urbanització marginal, 

habitatges socials que amb prou feines seran capaços d’absorbir l’arribada a 

les ciutats dels que abandonen el camp i dels que s’amunteguen en cases 

insalubres. Aquestes construccions no trigaran a ser conegudes amb el nom de 

la guerra que l’amic americà entaula contra el comunisme als confins del món: 

Corea. Alejandro S. Garrido ha escollit sis d’aquests barris (a Lleó, Osca, 

Palma, la Corunya, Palència i Toledo) per explicar l’exclusió i l’estigmatització 

dels barris obrers i de quina manera el nom de Corea, com a insult, va imposar 

les condicions en què s’havia de desenvolupar la seva història.  
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 

CONFERÈNCIA 
TROBADA AMB ELS AUTORS DEL 20è FOTOPRES ”LA CAIXA” 
Divendres 28 d’abril de 2017 

 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
Del divendres 28 de abril al diumenge 30 de juliol de 2017 

 
VISITA EN FAMÍLIA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ  
Del divendres 28 d’abril al diumenge 30 de juliol de 2017 

 
VISITA AMB CAFÈ TERTÚLIA  
Del divendres 28 d’abril al diumenge 30 de juliol de 2017 

 
TALLER EN FAMÍLIA. ESPAI EDUCATIU DE L’EXPOSICIÓ 
Del divendres 28 d’abril al diumenge 30 de juliol de 2017 
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Del 28 d’abril al 30 de juliol de 2017 
 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona  

Tel.: 934 768 600 

 

Obert cada dia 

Horaris:  

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

Dimecres de juliol i agost, fins a 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 en 

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.es 

Andrés Gimeno: 93 404 61 37 / 638 54 66 79 / agimeno@fundaciolacaixa.org  

Av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

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


