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CaixaForum Palma explora la faceta més desconeguda de l’emblemàtic 

fotoperiodista hongarès a través de 200 imatges en color i documents 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Robert Capa (1913-1954) és conegut com un dels fotoperiodistes més 

notables de la història. Reconegut pel Picture Post com el «fotògraf de 

guerra més important del món», les seves imatges més conegudes, la 

major part en blanc i negre, simbolitzen per a molts la brutalitat i el valor 

de la guerra, alhora que estableixen nous estàndards per a la fotografia 

bèl·lica. Capa es va iniciar en la fotografia en color el 1938, mentre cobria 

la guerra xino-japonesa. Estava determinat a treballar amb la fotografia en 

color molt abans que fos àmpliament utilitzada per altres fotoperiodistes. 

Al llarg de la seva carrera, Capa va fotografiar en color grans 

personatges, com ara Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Humphrey 

Bogart, Ava Gardner o Truman Capote. ”la Caixa” presenta, juntament 

amb l’International Center of Photography, Robert Capa en color, un recull 

d’algunes de les instantànies que el mític fotògraf va capturar en color, 

moltes d’elles mai publicades, així com documents personals, revistes en 

les quals van aparèixer originalment algunes de les imatges i un 

audiovisual amb extractes d’una de les poques entrevistes radiofòniques 

que es conserven de Capa. 

 

Robert Capa en color. Organització i producció: Exposició organitzada per 

”la Caixa”, a partir de l’exposició original de l’International Center of Photography, 

realitzada gràcies a l’ICP Exhibitions Committee i al finançament públic del New York 

City Department of Cultural Affairs, en associació amb el City Council. Comissariat: 

Cynthia Young, conservadora de l’International Center of Photography de Nova York. 

Lloc: CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3). Dates: del 18 d’octubre de 2019 al 20 

de gener de 2020. 

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CapaCaixaForum 
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Palma, 17 d'octubre de 2019. La directora de CaixaForum Palma, Margarita 

Pérez-Villegas, i la conservadora de l’International Center of Photography de 

Nova York i comissària de l’exposició, Cynthia Young, han presentat avui 

Robert Capa en color, una mostra que aplega les instantànies en color més 

emblemàtiques de l’icònic fotògraf bèl·lic amb el propòsit de descobrir una de 

les seves facetes més desconegudes. 

  

Dins la seva programació cultural, ”la Caixa” presta una atenció preferent a les 

manifestacions artístiques més contemporànies, les pròpies dels segles XX i 

XXI. Mitjançant les seves exposicions sobre cinema i fotografia, l’entitat vol 

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. Amb aquesta finalitat, ha organitzat exposicions dedicades als grans 

noms de la fotografia, com ara Jacques Henri Lartigue, Eugène Atget, Robert 

Doisneau, William Klein, Richard Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, 

Willy Ronis o Philippe Halsman. 

 

Ara, ”la Caixa” fa un pas més amb aquest nou projecte, juntament amb 

l’International Center of Photography (ICP) de Nova York, i indaga en un dels 

aspectes menys coneguts de l’obra del fotoreporter hongarès, a través d’una 

àmplia selecció de fotografies en color, moltes d’elles inèdites fins fa poc. 

 

L’exposició arriba a CaixaForum Palma després d’haver passat per Budapest 

(Hongria), Tours i Lilla (França), Madrid i Buenos Aires (Argentina) i els centres 

CaixaForum de Sevilla, Saragossa, Lleida i Tarragona.  

 

 

Capa, un gran narrador d’històries 

  

Robert Capa (nascut com a Endre Ernô Friedmann, Hongria, 1913 – Indoxina 

(Vietnam) 1954) va fugir del seu país natal quan era un adolescent i es va 

traslladar a Berlín, on es va inscriure a la universitat. Va ser testimoni de 

l’ascens de Hitler, cosa que el va portar a mudar-se a París, ciutat on es va 

canviar de nom i es va convertir en fotoperiodista. Els reportatges que va 

dedicar a la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i altres 

conflictes bèl·lics el van fer mereixedor del reconeixement internacional i ser 

considerat el màxim especialista de la fotografia de guerra del segle XX.  
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Excepcional testimoni dels 

esdeveniments del seu temps, Capa 

va ser, sobretot, un gran narrador 

d’històries. Les seves fotografies 

bèl·liques no es van limitar a registrar 

els moments de conflicte, sinó que 

també se centraven en les persones, 

civils i soldats, abans, durant i després 

de la batalla. Li interessava 

comprendre la situació amb la gent de 

cada lloc, amb qui establia una gran 

connexió: coneixia les persones, hi parlava, era convidat a casa seva… 

Aquesta concepció de l’ofici fotogràfic, amb una gran implicació en els temes i 

una capacitat narrativa prodigiosa, s’amaga també darrere la galeria de fotos 

en color que Capa va dedicar a la vida animada i d’oci en els anys de la 

postguerra.  

 

Un món en color  

 

Considerat com un dels mestres de la fotografia de guerra en blanc i negre, 

Capa va documentar alguns dels esdeveniments polítics més importants de 

l’Europa Occidental a mitjan segle XX. Les seves instantànies del París de la 

dècada del 1930, de la Guerra Civil espanyola, de la Segona Guerra Mundial i 

de l’Europa de postguerra, així com les seves últimes imatges d’Indoxina, totes 

en blanc i negre, són mundialment conegudes. 

 

No obstant això, Capa va començar a experimentar amb el color el 1938, 

només dos anys després que Kodak desenvolupés el Kodachrome, el primer 

rodet de pel·lícula en color. Des de la Xina, on cobria la guerra xino-japonesa, 

Capa va escriure a un amic de la seva agència a Nova York, Pix: «Si us plau, 

envia’m immediatament 12 rodets de Kodachrome amb totes les seves 

instruccions: si calen filtres especials, etc.; en resum, tot el que hagi de saber. 

Envia-m’ho via clipper, perquè tinc una idea per a Life». D’aquell primer viatge 

només van sobreviure al complex procés de revelat quatre imatges en color, 

però l’entusiasme de Capa pel color acabava de néixer.  

 

El 1941 va tornar a fotografiar en color i, durant els dos anys següents, va 

treballar intensament per convèncer els editors que li compressin les imatges 

en color. Després de la guerra, els encàrrecs van augmentar. Durant la resta de 

Robert Capa, Carretera de Nam Dinh a Thai Bing, Indoxina (Vietnam), 
maig 1954. © Robert Capa / International Center of Photography / Magnum 

Photos 
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la seva vida, gairebé sempre va portar al damunt dues càmeres: l’una per a la 

pel·lícula en blanc i negre, i l’altra per a la pel·lícula en color. 

 

Observar la carrera de Capa a través d’aquestes fotografies en color ens fa 

percebre una altra vegada la tenacitat amb què exercia com a fotoperiodista en 

un camp dominat pel blanc i negre. Es tracta d’una part de la seva obra que 

continua sent, en allò fonamental, 

desconeguda. 

 

L’ús que va fer del color és paral·lel al 

procés que va seguir de reinvenció personal 

com a fotògraf a Nova York, després de la 

Guerra Civil espanyola, i després, un altre 

cop, una vegada acabada la Segona Guerra 

Mundial; un procés que va afavorir que els 

editors de les revistes continuessin 

comptant amb ell. Les imatges en color de 

la seva carrera posterior a la guerra gairebé 

no conserven rastres de la gravetat política 

dels seus relats bèl·lics, i tendeixen a 

reflectir una visió del món més lúdica i pròspera, la que aquelles revistes volien. 

Amb molt poques excepcions, cap de les retrospectives pòstumes que se li han 

dedicat no ha inclòs la seva obra en color.  

 

Una perspectiva inesperada 

 

La mostra, dividida en 16 àmbits, inclou 140 fotografies: instantànies de la 

Segona Guerra Mundial i de la guerra àrab-israeliana del 1948, així com 

diversos encàrrecs que van de l’elegància de les capitals europees als 

conflictes contemporanis, i que arriben finalment a Indoxina, l’últim encàrrec, on 

va morir en trepitjar una mina mentre feia una fotografia. 

 

Les fotografies en color cobreixen un variat espectre de temes, des d’un 

acostament costumista a homes i dones treballadors del camp a l’URSS, fins a 

una mirada audaç a l’estil de vida de la costa francesa o a la moda de l’esquí a 

les muntanyes suïsses. Capa també va retratar personatges il·lustres, com ara 

Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gardner, Truman Capote o Ernest 

Hemingway amb el seu fill, en escenes espontànies o posant. Publicades al 

seu dia en revistes femenines o de viatges, la major part d’aquestes imatges 

mai no van veure la llum fins fa poc. En conjunt, una visió del món 

Robert Capa, Joves esperant per veure la tomba de Lenin a la 
Plaça Roja, Moscou, 1947. © Robert Capa International Center 
of Photography / Magnum Photos 
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significativament diferent dels reportatges de guerra que havien dominat els 

inicis de la seva carrera. 

 

La mostra recull també exemplars de revistes com Life o Illustrated, que 

publicaven regularment les seves imatges, incloent-hi nombroses portades, i 

reportatges per a plomes il·lustres, com el 

que va fer per a A Russian Journal, de John 

Steinbeck. Aquest escriptor va dir de Capa: 

«Les seves fotografies no són accidents, i 

l’emoció que amaguen no és fruit de l’atzar. 

Capa podia fotografiar el moviment, la 

felicitat, el desengany. Podia fotografiar el 

pensament». 

 

Entre els documents personals exhibits, hi 

ha cartes dirigides als seus diferents editors, 

com el de Holiday o el de The Saturday 

Evening Post. També, correspondència amb 

la família durant els seus llargs viatges i 

amb col·legues de l’agència Magnum de 

fotografia. A més, l’exposició presenta un audiovisual amb extractes d’una de 

les poques entrevistes radiofòniques que es conserven de Capa.  

 

L’exposició, basada en la mostra original de l’International Center of 

Photography (ICP), s’ha dut a terme gràcies a l’ICP Exhibitions Committee i al 

finançament públic del New York City Department of Cultural Affairs, en 

associació amb el City Council. 

 

A partir de la mostra, es desplega un programa d’activitats per a tots els públics 

que inclou, a més de la conferència inaugural a càrrec de Cynthia Young, 

comissària de l’exposició i conservadora de l’ICP de Nova York, el cicle de 

conferències Una història del color en fotografia: de Robert Capa a l’actualitat, 

coordinat per Érika Goyarrola, així com visites comentades adreçades al públic  

-general, familiar i escolar- i vermuts tertúlia. A més, en l'espai educatiu inclòs a 

la mostra, Relats visuals, es convidarà a crear un relat visual propi a partir de 

les fotografies de Robert Capa. 

 

 

 

 

Robert Capa, Ava Gardner al rodatge de The Barefoot 
Contessa (La comtessa descalça), Tívoli, Itàlia, 1954. © Robert 

Capa / International Center of Photography / Magnum Photos 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

1. Segona Guerra Mundial 

El 1941, Capa va fer el seu primer encàrrec amb pel·lícula de color, un reportatge sobre la 

travessia de l’Atlàntic des de Nova York en un comboi militar. La història tenia com a destí 

The Saturday Evening Post, però, una vegada a Anglaterra, va poder vendre també les 

imatges a la revista anglesa Illustrated, perquè no competien en el mateix mercat. Va 

repetir el viatge l’any següent, i es va emportar una càmera de gran format amb la qual va 

fer retrats més grans i més espectaculars de la tripulació de la nau. La pel·lícula 

Kodachrome tardava algunes setmanes a revelar-se, ja que Kodak mantenia la seva 

fórmula en secret, i la pel·lícula s’havia d’enviar a una planta processadora especial de 

Kodak que, després, la tornava al fotògraf. No era l’ideal per a les notícies urgents. Les 

revistes van publicar molt poques fotografies en color de Capa procedents de la Gran 

Bretanya, però ell en continuava fent. El 1943 es va endinsar en els camps de batalla de la 

Segona Guerra Mundial al nord d’Àfrica, i va viatjar primer en un transport de tropes des 

d’Anglaterra fins a Casablanca. Va prendre les últimes imatges en color de la guerra al 

juliol del 1943, en un vaixell que cobria el trajecte entre Tunísia i Sicília, on va 

desembarcar. D’aquí es va traslladar a Nàpols juntament amb els soldats americans, i va 

romandre en aquesta ciutat els mesos següents. Sembla que, des de llavors i fins que va 

acabar la guerra, no va tornar a utilitzar pel·lícula en color, segons sembla perquè el va 

desanimar la combinació entre la lenta velocitat d’obturació de la pel·lícula, el llarguíssim 

temps de revelat i la desigual acceptació de les imatges en color per part de les revistes. 

 

2. Hongria 

El 1948, Holiday va enviar Capa a la seva ciutat natal, Budapest, i també li va encarregar 

que escrivís l’article que havia d’acompanyar el reportatge. Capa havia rebut molts elogis 

el 1947 pel relat divertit i autoparòdic de les seves gestes de guerra, Slightly Out of Focus 

(Lleugerament desenfocat), de manera que no es pot dir que els editors assumissin cap 

risc en sol·licitar-li un article llarg. Holiday va utilitzar quatre fotos en color d’aquest viatge 

al número de novembre del 1949. A diferència dels elegants destins que habitualment 

cobria la revista —i que també Capa va cobrir per a ells més tard—, les imatges i l’article 

que les acompanyava, un dels textos més potents que va escriure sobre un lloc, 

funcionaven més aviat com una carta des de Budapest. Capa observa fascinat i amb sentit 

de l’humor com xoca el final d’un imperi amb l’inici d’un altre, i es mostra ambivalent davant 

el fet que el que va ser la seva vida en aquella ciutat ja no existeix. Encara que, 

aparentment, va disposar de més pel·lícula en color per a aquest encàrrec que la que va 

tenir a Rússia, la compra i el revelat eren molt cars, de manera que la va continuar 

racionant, i hi ha molts més negatius en blanc i negre que en color d’escenes similars. 

 

3. URSS 

L’any 1947 va ser decisiu en la vida de Capa. Va fundar Magnum, l’agència cooperativa de 

fotògrafs amb la qual havia somiat des del 1938, i va viatjar a la Unió Soviètica, un viatge 

que ja havia volgut fer el 1937 i també el 1941. Aquells dos cops, els seus plans s’havien 

frustrat perquè no tenia ni el visat ni el finançament d’una revista. Aquesta vegada es va 

aliar amb l’escriptor John Steinbeck per fer un reportatge sobre les vides i les opinions dels 

ciutadans russos corrents que contrastés amb la retòrica de la Guerra Freda. Les seves 

aventures es van publicar al llibre A Russian Journal (Diari de Rússia) l’any següent, i es 

van reproduir de manera massiva en diaris i revistes il·lustrades internacionals. Encara que 
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les imatges en color ja ocupaven una bona part de les revistes i Illustrated havia utilitzat el 

color per a la seva portada en un número especial, Capa no va fer servir gaire pel·lícula en 

color a la Unió Soviètica, i a A Russian Journal no hi havia res en color, excepte la portada. 

O bé va considerar que només uns pocs llocs (principalment Moscou i les granges 

col·lectivitzades a Ucraïna i Geòrgia) mereixien l’ús de la nova pel·lícula d’Ektachrome de 

mida mitjana, que no requeria un revelat especial, o bé en tenia una quantitat limitada i la 

usava esporàdicament. Sigui com vulgui, les imatges de la Plaça Roja es beneficien 

plenament de la pel·lícula en color. 

 

4. Marroc 

El viatge de Capa al Marroc el 1949 va originar un dels pocs reportatges de postguerra 

amb un tema polític, però va ser un projecte complicat de vendre, i no va aconseguir 

convertir-lo en una notícia internacional. El treball era confús des del primer moment, ja 

que combinava la política marroquina amb el rodatge de The Black Rose (La rosa negra), 

amb Orson Welles. Paris Match va publicar primer algunes fotografies en una peça sobre 

la gira anual pel país del sultà marroquí Sidi Mohammed. Illustrated va publicar únicament 

les fotografies en blanc i negre en un reportatge sobre els estranys efectes del Pla 

Marshall, pel qual el Marroc, encara colònia francesa, rebia l’ajuda americana a través de 

França, malgrat que el Departament d’Estat dels Estats Units no reconeixia l’autoritat del 

generalat francès. Algunes de les millors fotografies del reportatge són retrats de gent del 

Marroc. 

 

5. Israel 

L’encàrrec geopolític més important de Capa, a finals de la dècada del 1940, el va portar a 

Israel. Va viatjar a aquest país per primera vegada el 1948 per cobrir la guerra àrab-

iraeliana; hi va tornar el 1949, enviat per Holiday i Illustrated, amb l’escriptor Irwin Shaw, i 

encara hi va tornar un altre cop el 1950 per continuar fotografiant la nova nació en 

transició. Es va centrar llavors en el flux de refugiats que arribaven des d’Europa i els 

països àrabs veïns, les reparacions a mitges dels estralls físics, els retrats de migrants, les 

tasques agrícoles, els quibuts i diferents festivitats jueves. Encara que només es conserva 

una imatge en color del viatge del 1948 —del vaixell Altalena en flames sobre les aigües, 

davant la platja de Tel-Aviv, resultat del conflicte entre els partidaris d’Irgun, d’extrema 

dreta, i el govern israelià—, quan Capa hi va arribar el 1949 sembla que tenia a la seva 

disposició tota la pel·lícula en color que necessitava. Els seus reportatges sobre Israel van 

aparèixer a totes les publicacions il·lustrades internacionals especialitzades en notícies, 

encoratjades per la publicació, el 1950, de Report on Israel (Informe sobre Israel), amb text 

de Shaw i fotos de Capa. 

 

6. Esquí 

Esquiar va ser un dels passatemps preferits de Capa, que passava anualment les 

vacances a Klosters, Suïssa, per relaxar-se i recuperar forces. El 1948, juntament amb un 

empleat de Magnum, van intentar promocionar un reportatge sobre Megève, França, una 

popular estació d’esquí per als parisencs, i en van ressaltar la «personalitat dual […] la 

senzilla vida camperola i la festiva classe social dels cafès». Capa va fer fotografies a Zürs, 

Àustria, a principis del 1949, per a un reportatge de Life, encara que finalment la revista el 

va eliminar. Holiday va apostar per aquest article després que Life el rebutgés i, a finals del 

1949, va contractar un ampli reportatge sobre les grans estacions d’esquí d’Àustria, Suïssa 

i França que es va convertir en un dels treballs en color de Capa més reeixits i alegres. De 

fet, probablement és millor en color, ja que proporciona tocs addicionals de brillantor i 



  

 

 

 

Dossier de premsa 
 

 
 
 

9 

humor que sovint el blanc i negre no capta. Durant dos mesos, Capa va recórrer les 

estacions austríaques de Kitzbühel, St. Anton, Zürs i Lech, les ciutats suïsses de Davos, 

Klosters i Zermatt, i després es va dirigir a la frontera francesa, a Val-d’Isère. En cada un 

d’aquests llocs va trobar un cercle molt selecte per retratar: el director Billy Wilder i 

l’escriptor Peter Viertel procedents de Hollywood, els joves campions internacionals d’esquí 

i la reialesa europea, actual i passada, incloent-hi la reina i el príncep d’Holanda. Tots ells 

es mostren saludables i amb ganes de festa. Capa va comptar amb uns models confiats i 

plàcids. 

 

7. Estats Units  

Poc després d’haver tornat d’Anglaterra, a la tardor del 1941, Capa va viatjar a Sun Valley, 

Idaho, enviat per Life per cobrir un reportatge sobre els seus amics els escriptors Ernest 

Hemingway i Martha Gellhorn, que havia conegut durant la Guerra Civil espanyola. 

Després de la Segona Guerra Mundial, Capa buscava establir vincles nous amb revistes, i 

Holiday es va convertir en un dels seus clients més importants. Era una revista de viatges 

glamurosa que presumia de comptar amb escriptors del mateix calibre que The New 

Yorker. Havia estat creada el 1946 per la Curtis Publishing Company, de Filadèlfia, que 

també editava The Saturday Evening Post i Ladies’ Home Journal. Nascuda ja a tot color, 

era una publicació de temps de pau que promovia l’ideal de la prosperitat a l’Amèrica de la 

postguerra. Holiday cobria les ciutats americanes, però aviat va encarregar reportatges 

sobre llocs internacionals elegants que es posaven de moda, destins en els quals els 

lectors podien somiar gràcies a l’arribada dels vols transatlàntics sense escales el 1947. El 

1950, Holiday va enviar Capa a Indianapolis: mentre que les seves captures d’una família 

de cinc membres que exploraven la ciutat no mostren cap inspiració, també va fer 

fotografies d’un petit circ ambulant. Malgrat l’actitud tèbia de Capa envers la cultura 

americana, les seves imatges en color ens presenten una potent visió de la vida 

provinciana en aquest país. 

 

 

8. Picasso 

Algun dels treballs en color de Capa és menys 

reeixit que els seus corresponents en blanc i 

negre. Aquest va ser el cas del que va fer el 1948 

sobre Picasso, que originalment havia venut a 

Look com un reportatge sobre la ceràmica de 

l’artista, però com que Capa no va aconseguir fer 

fotografies de les peces, es va convertir en una 

història sobre Picasso i la seva família. Capa va 

enviar instruccions a la seva col·lega de Magnum 

Maria Eisner: «Look em va fer un encàrrec en ferm 

però no va parlar de preus, així que has d’insistir 

en 200 dòlars per pàgina en blanc i negre i 300 per 

pàgina en color, més 250 dòlars en concepte de 

despeses. Si no estan disposats a pagar una 

quantitat raonable, els ho pots negar, però 

madame Fleur Cowles semblava que hi estava 

molt d’acord, i les fotos són tan exclusives que em sorprendria molt que l’encàrrec no tirés 

endavant». Les fotografies en color van decebre tant Fleur Cowles a Look com Len 

Spooner a Illustrated, encara que a tots dos els va entusiasmar el reportatge, que incloïa la 

Robert Capa, Pablo Picasso jugant a l’aigua amb el seu fill 
Claude, Valauri, França, 1948. © Robert Capa / International 
Center of Photography / Magnum Photos 
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famosa fotografia de Picasso sostenint un para-sol sobre la seva bella xicota, l’artista 

Françoise Gilot mentre passejava per la platja. 

 

9. Deauville i Biarritz 

Després de l’èxit del seu reportatge sobre esquí, Capa va proposar una peça sobre els 

llocs de vacances de la costa francesa. A l’estiu del 1950 va viatjar a Deauville, Normandia, 

i en va visitar l’hipòdrom i el casino. Només va fer fotografies en blanc i negre, que es van 

publicar a Illustrated. Sabia que la història donava per a més i la va oferir a Holiday com un 

reportatge en combinació amb Biarritz, al País Basc francès. De manera que, un any més 

tard, va tornar a Deauville amb pel·lícula en color per fotografiar l’ambient i capturar la 

barreja de classes socials a l’hipòdrom. Després es va desplaçar a Biarritz per cobrir la 

platja, la vida nocturna i el folklore tradicional. En aquest reportatge, les imatges en blanc i 

negre i les imatges en color es complementaven: el color afegia detalls a les imatges en 

blanc i negre, que al seu torn situaven l’escena. La maquetació, que no es publicaria fins al 

setembre del 1953, equilibrava el color i el blanc i negre juntament amb un típic text de 

Capa, ple d’humor i humilitat, sobre la seva estada en aquests dos llocs de vacances. 

 

10. París 

París va ser de facto la llar de Capa entre el 1933 i el 1939, i després, durant la postguerra, 

la seva base d’operacions, habitualment en una habitació interior de l’elegant Hotel 

Lancaster, a tocar dels Camps Elisis, el propietari del qual era amic seu. El 1952, l’editor de 

Holiday, Ted Patrick, va encarregar a Capa les fotografies per a un número especial sobre 

París, i Capa va compartir el treball amb altres col·legues de Magnum: Cartier-Bresson, 

Chim i el jove Dennis Stock. El número incloïa textos d’Irwin Shaw, Paul Bowles, Ludwig 

Bemelmans, Art Buchwald i Colette, entre d’altres, i és una romàntica oda a la ciutat, 

presentada gairebé com un escenari per a l’amor, la gastronomia i la història. En aquest 

reportatge, algunes de les millors fotografies de Capa són les més extravagants, i juguen 

amb aquests contrastos que sembla que el fascinaven, entre la joventut i la vellesa, el que 

és humà i el que és animal, la bona i la mala vida, sobretot a les curses de cavalls, sobre 

les quals va dir: «L’esport dels reis és també l’esport de les porteres». Pel que fa a les 

seves fotografies dels pintors a l’aire lliure, Capa va escriure: «La Place du Tertre és el 

paradís d’un pintor. A pocs passos del Sacré Coeur, hi trobem un home gran amb barba i 

boina que és la viva imatge de la idea que un productor de cinema americà es fa del tipus 

de pintor que freqüenta Montmartre». 

 

11. Roma 

Al seu article sobre Noruega per a Holiday, Capa va escriure: «He tornat a visitar Budapest 

perquè resulta que hi vaig néixer, i perquè el lloc només es podia tornar a visitar durant una 

temporada curta. Fins i tot he anat a Moscou, que normalment no es deixa tornar a visitar. 

He continuat viatjant a París perquè hi vaig viure abans de la guerra; a Londres, perquè hi 

vaig viure durant la guerra; i a Roma, perquè em sap greu no haver-hi viscut mai». Capa 

va viatjar a Roma el 1951, enviat per Holiday, i les seves fotografies es van publicar a 

l’abril del 1952 juntament amb un text escrit per Alan Moorehead. Moorehead, que en el 

moment de l’encàrrec romà escrivia per a The New Yorker, havia estat corresponsal per a 

The Daily Express de Londres durant la Segona Guerra Mundial. Capa i ell havien coincidit 

al nord d’Àfrica, Sicília i Normandia. Les fotografies en color de Capa que acompanyen el 

text plasmen una ciutat glamurosa plena de gent elegant embarcada en una festa 

perpètua, i reflecteixen una Roma, allunyada de la destrucció de la postguerra, preparada 

per entrar en el període de la dolce vita. 
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12. Generació X 

Capa va desenvolupar el projecte Generació X, també conegut com a Gen X, per a 

Magnum al començament de la segona meitat del segle, el 1949. En un principi, la revista 

McCall va donar suport al projecte, però se’n va retirar el 1951, quan Capa va insistir a 

donar-hi un contingut més polític. Holiday va arribar per cobrir el buit, i va finançar 

íntegrament el projecte, fins a completar les tres sèries que es van publicar a principis del 

1953. Capa va assenyalar: «Va ser un d’aquells molts projectes que neixen a la ment de 

gent que té grans idees i pocs diners. El més curiós d’aquest projecte és que es va dur a 

terme». Va encarregar als seus fotògrafs, entre els quals hi havia Chim, Cartier-Bresson i 

Eve Arnold, que cadascú creés un retrat d’un noi o una noia d’algun país on ja havien 

treballat o encara hi treballaven. Cada model havia de respondre un qüestionari detallat 

sobre la seva vida, família, creences i objectius. El projecte, en un primer moment, incloïa 

24 individus de 14 països pertanyents a 5 continents. Capa va fotografiar tots els seus 

subjectes —una noia francesa, un noi alemany i un noi i una noia noruecs— en color i en 

blanc i negre, però només es van publicar en color les fotos noruegues. El biògraf de 

Capa, Richard Whelan, ha apuntat que la descripció que fa Capa de la noia francesa, 

Colette Laurent, és un autoretrat dissimulat d’aquell moment de la seva vida: «La seva vida 

és superficial, artificial a la superfície, i no arriba a tenir cap de les coses bones de la vida, 

excepte les materials». 

 

13. En rodatge 

Capa era amic de moltes estrelles de cinema i directors, i els incorporava a la seva obra 

professional. Va conèixer John Huston a Nàpols, el 1944, quan aquest rodava pel·lícules 

per a l’Army Signal Corps, i Ingrid Bergman el 1945, quan filmava a París. Després, Capa i 

Bergman van ser amants durant un any. Com a part del seu viatge al Marroc el 1948, va 

incloure un reportatge sobre The Black Rose (La rosa negra) i la seva estrella, Orson 

Welles. Va fer fotografies en el rodatge de Beat the Devil (La burla del diablo), de John 

Huston, escrita per Truman Capote i filmada a l’escarpada ciutat de Ravello, Itàlia. El 

repartiment d’aquesta pel·lícula va fer una visita al rodatge de Viaggio in Italia (Viatge a 

Itàlia), a la propera Amalfi, amb Bergman, Roberto Rossellini i George Sanders, i Capa va 

aprofitar per baixar a Paestum amb la seva amiga Martha Gellhorn, a qui va assignar el 

paper de cariàtide a les antigues ruïnes. Capa va documentar també el rodatge d’una altra 

pel·lícula de Huston, Moulin Rouge, sobre la vida del pintor Toulouse-Lautrec, rodada a 

París i als estudis Shepperton, prop de Londres. Els retrats en color que Capa va fer dels 

actors rebutgen els tradicionals primers plans i capturen el ritme variat i els moments 

festius del rodatge. 

  

14. Noruega 

A l’estiu del 1951, Capa va viatjar a Noruega per a Holiday, i hi va tornar l’any següent per 

cobrir els Jocs Olímpics d’Hivern. En el viatge a Noruega també va aconseguir dos models 

per al projecte posterior, Generació X. A l’article que l’acompanyava, Capa, amb una certa 

clarividència, va escriure: «Durant anys he fet fotografies de reis, pagesos i comissaris, i he 

xerrat amb ells, i he acabat pensant que la curiositat, juntament amb la llibertat per viatjar i 

les tarifes baixes, és el més semblant a la democràcia que existeix en la nostra època, així 

que pot ser que la democràcia sigui el turisme». 
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15. Londres i Japó 

El 1953, Capa va viatjar a Londres, amb els seus amics Humphrey Bogart i John Huston, 

per cobrir la coronació de la jove Isabel II. Les seves imatges en color de la multitud que 

espera la desfilada dels convidats prèvia a la coronació, per a les quals va utilitzar 

Kodachrome de 35 mil·límetres, ens suggereixen un nou interès en el color per ell mateix. 

El 1954 va rebre una invitació de Mainichi Press per viatjar al Japó durant sis setmanes, 

armat amb càmeres japoneses i una quantitat il·limitada de pel·lícula, per fotografiar tot allò 

que volgués a canvi de cedir-los la publicació de les imatges. Va ser un viatge fàcil, però 

les fotografies en color mostren falta de concentració. Capa va passejar pels mercats, va 

documentar senyals en altres idiomes, va observar la gent que visitava temples i santuaris, 

i va fotografiar el Dia dels Nens a Osaka, però el resultat són imatges no gaire millors que 

les instantànies dels turistes. Únicament unes poques fotografies de la celebració del 

Primer de Maig a Tòquio, en colors molt alegres, mostren algun grau de compromís que 

ens recorda les seves imatges d’obrers a França i Espanya a la dècada del 1930. 

 

16. Indoxina 

El 1953, Capa va manifestar en una carta que estava preparat per «tornar a la feina de 

debò, i aviat». Hi va afegir: «Què i on, encara no ho sé, però s’ha acabat el període 

Deauville i Biarritz i dels pel·liculers». En aquesta mateixa carta expressa un desig: «Anar 

a Indoxina o qualsevol altra proposta que em permeti tornar a fer reportatges al meu propi 

territori». Durant l’estada al Japó l’any següent, Capa va rebre un telegrama de Life en què 

li demanava que substituís el seu fotògraf a Indoxina. L’encàrrec era per a unes poques 

setmanes, i podia aconseguir uns diners que necessitava amb urgència. Va arribar a Hanoi 

el 9 de maig, i el 25 de maig, juntament amb el reporter John Mecklin, de Time, i el 

corresponsal John Lucas, de Scripps-Howard, va sortir de Nam Dinh amb dues càmeres, 

una Contax amb pel·lícula en blanc i negre i una Nikon amb pel·lícula en color. El seu 

comboi viatjava per un camí enfangat, flanquejat per camps d’arròs. Quan es dirigien a 

Thai Binh, Capa va baixar del comboi i va caminar sol. Va fotografiar els soldats que 

avançaven a través dels camps i, quan s’enfilava al mur d’una sèquia que vorejava la 

carretera, va trepitjar una mina i va morir. Encara que aquelles imatges en color figuren 

entre les fotos bèl·liques més potents que va fer mai, cap no va ser utilitzada per la premsa 

en aquell moment, probablement perquè calia massa temps per revelar la pel·lícula en 

color. 

 

Fragments de l’enregistrament de l’entrevista radiofònica a Robert Capa 

Bob Capa ens parla de les seves experiències fotogràfiques a l’estranger es va 

emetre el 20 d’octubre de 1947, a les 8.30 hores, en el programa matinal de ràdio 

Hi! Jinx. L’entrevista formava part de la campanya de premsa que acompanyava la 

publicació de Slightly Out of Focus (Lleugerament desenfocat), la novel·la 

autobiogràfica de Capa, crònica de les seves aventures durant la Segona Guerra 

Mundial, editada aquell mateix any per Henry Holt and Company. 

Hi! Jinx era un programa d’àmbit nacional de la ràdio NBC que havien iniciat el 

1946 Jinx Falkenburg i Tex McCrary. Aquest matrimoni va formar un equip pioner 

en el format que després es va conèixer com a talk-show. Un temps després, 

tenien dos programes de ràdio, un programa de televisió cinc dies per setmana i 

una columna de difusió nacional al New York Herald Tribune. Falkenburg havia 

estat model, i Capa l’havia fotografiat al desembre del 1940 durant una de les 

seves actuacions a la revista musical d’Al Jolson Hold on to Your Hat. McCrary era 
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periodista i, com a coronel de les Forces Aèries, havia conduït els primers 

periodistes a les ruïnes d’Hiroshima. 

Els intents anteriors de localitzar aquest programa als arxius nacionals de la ràdio 

havien resultat infructuosos. Semblava que ningú posseïa cap enregistrament del 

programa. Finalment va aparèixer a eBay, propietat d’un venedor de 

Massachusetts que havia descobert aquella gravació, juntament amb d’altres de 

l’època, alguns anys abans, en una venda de béns casolans en aquella zona. Es 

tracta d’un enregistrament en microsolc de 33⅓ rpm realitzat per l’Associated 

Recording Services, una empresa d’enregistrament i arxiu. 

Aquesta gravació és l’únic registre sonor conegut de Robert Capa. Encara que va 

impartir xerrades en públic, aquesta va ser la seva única entrevista a la ràdio, i mai 

no va ser entrevistat en televisió. Només uns pocs noticiaris fílmics el mostren en 

acció, però en cap d’ells no se li sent la veu. I, encara que surt en unes quantes 

produccions de Hollywood, se li va adjudicar el paper d’àrab mut. 

La seva llengua materna era l’hongarès. Més endavant va aprendre, en aquest 

ordre, alemany, francès, espanyol i anglès. Cap al 1941, l’anglès s’havia convertit 

en el seu idioma principal, tant escrit com parlat. Els seus amics anomenaven 

capès la seva forma de parlar, i la consideraven incomprensible, però l’entrevista 

mostra un Capa no tan sols clar, sinó també molt eloqüent. El seu estil relaxat 

subratlla la tendència innata que tenia a riure’s d’ell mateix, el seu humor i la seva 

capacitat com a narrador.  

L’entrevista comença amb històries sobre el seu recent viatge a l’URSS amb John 

Steinbeck, i se centra després en altres temes: el pòquer, la invenció del seu nom i 

la seva suposada última imatge de la guerra amb un soldat americà mort a Leipzig 

a l’abril del 1945. Però és Capa qui treu el tema de la seva famosa Mort d’un 

milicià, i descriu com la va prendre. Diu: «La foto premiada neix a la imaginació 

dels editors i del públic que la mira». És l’únic comentari públic directe que tenim 

sobre la famosa imatge. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L’EXPOSICIÓ 

 

PER AL PÚBLIC GENERAL 

 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

– DIJOUS 17 D’OCTUBRE, A LES 19 H 

 

CONFERÈNCIA DE LA COMISSÀRIA 

A càrrec de Cynthia Young, comissària de l’exposició i conservadora de l’International 

Center of Photography de Nova York 

– DIVENDRES, 18 D’OCTUBRE, A LES 19 H 

 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 

– DIMARTS, EN CASTELLÀ, A LES 18 H 

– DISSABTES, EN CATALÀ, A LES 18 H 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES 
Una història del color en fotografia: de Robert Capa a l’actualitat 

Cicle comissariat per Érika Goyarrola 

 

L’obra de Robert Capa: les agències fotogràfiques i les revistes als anys 40 i 50 

A càrrec d’Horacio Fernández 

Presentació: Érika Goyarrola 

– DIJOUS 31 D’OCTUBRE, A LES 19 H 

 

L’evolució del color: la fotografia després de Stephen Shore 

A càrrec d’Érika Goyarrola 

– DIJOUS 7 DE NOVEMBRE, A LES 19 H 

 

L’ofici fotogràfic a l’era de les imatges 

Conversació entre José Manuel Navia i Toni Amengual. Moderat per Pilar Almenar 

– DIJOUS 21 DE NOVEMBRE, A LES 19 H 

 

L’Espanya dels seixanta en color. L’obra de Gonzalo Juanes 

A càrrec de Laura Terré 

– DIJOUS 28 DE NOVEMBRE, A LES 19 H 

 

VERMUT TERTÚLIA 

– DISSABTE 16 DE NOVEMBRE, A LES 19 H (Cast) 

– DISSABTE 30 DE NOVEMBRE, A LES 19 H (Cat) 

– DISSABTE 14 DE DESEMBRE, A LES 12 H (Cat) 

– DISSABTE 4 DE GENER, A LES 12 H (Cat) 

 

PER A COL·LECTIUS DIVERSOS 

 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 

Per a grups d’adults i/o col·lectius interessats 

– A CONCERTAR 

Mínim, 15 persones; màxim, 30 
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PER A PÚBLIC ESCOLAR 

– DEL 21 D’OCTUBRE AL 17 DE GENER 

 

VISITA DINAMITZADA 

Després de la Segona Guerra Mundial 

DE DILLUNS A DIVENDRES, A LES 9.30 I A LES 11.30 H 

Nivells recomanats: 3r de primària, ESO i CFGM. Durada: 1 h i 30 min. 28 alumnes, com a 

màxim. També en CAST i ANGL 

 

VISITA COMENTADA: 

La societat després de la Segona Guerra Mundial, en imatges 

– DE DILLUNS A DIVENDRES, A LES 12.30 H 

Consulteu altres horaris. També en CAST i ANGL. Nivells recomanats: ESO i batxillerat. 

Durada: 1 h. 30 alumnes, com a màxim. Més informació, al portal EduCaixa.com i al 

telèfon 971 178 527 

 

 

PER A PÚBLIC FAMILIAR 

 

VISITA TALLER EN FAMÍLIA 

Fotos que parlen (+8) 

– DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE, A LES 18 H 

– DISSABTE 30 DE NOVEMBRE, A LES 11.30 H 

– DISSABTE 11 DE GENER, A LES 11.30 H 

 

VISITA TALLER EN FAMÍLIA 

Històries sense paraules (+8) 

– DISSABTE 9 DE NOVEMBRE, A LES 18 H 

– DIJOUS 2 DE GENER, A LES 17 H 

 

ESPAI EDUCATIU 

Relats visuals (+5) 

Vos convidam a crear el vostre relat visual a partir de les fotografies de Robert Capa. 

Activitat autònoma (menors acompanyats d’un adult). Accés amb l’entrada de l’exposició 
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DEL 18 D’OCTUBRE DE 2019 AL 20 DE GENER DE 2020 
 

 

 

CaixaForum Palma 

Plaça de Weyler, 3 

07001 Palma 

Tel.: 971 178 500 | Fax: 971 722 120 

 

Horari 

De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 

Diumenges i festius, d’11 a 14 h 

 

 

 

Servei d’Informació de ”la Caixa” 

Tel.: 900 223 040 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

Servei d’Informació de CaixaForum 

Palma 

Tel.: 971 178 512 

De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h, 

diumenges i festius, d’11 a 14 h 

caixaforumpalma@magmacultura.net 

 
 
 
  
 
Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 

Bàrbara Siquier: 971 17 85 03 / 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es  

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

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

       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CapaCaixaForum 

mailto:bsiquier@fundaciolacaixa.es
mailto:jgarcial@fundacionlacaixa.org
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
https://twitter.com/CaixaForum

