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CaixaForum Palma explora la ciutat moderna 
amb fotògrafs i cineastes 

 

 El centre cultural de la Fundació ”la Caixa” obre portes de la mostra 

Càmera i ciutat, un assaig visual on la història de la fotografia i de la 

imatge en moviment s’entrecreuen amb la història social i política de la 

ciutat, amb les seves eufòries, soledats, revoltes i lluites. 

  

 L’exposició, la primera fruit de l’acord signat entre la Fundació ”la Caixa” 

i el Centre Pompidou de París, inclou 232 obres de 66 creadors, entre 

fotografies, pel·lícules, vídeos i material imprès, procedents dels arxius 

del centre francès, en diàleg amb les principals col·leccions de fotografia 

espanyoles.  

 

 Entre els noms que s’inclouen a la mostra destaquen Henri Cartier-

Bresson, Paul Strand, László Moholy-Nagy, William Klein, Diane Arbus, 

Brassaï o Robert Doisneau, entre els internacionals; i Joan Colom, Manel 

Armengol, Pilar Aymerich, Francesc Català-Roca, Leopoldo Pomés o 

Carlos Pérez de Rozas, entre els espanyols. 

 
 La mostra es fa ressò de l’alteració viscuda a les ciutats com a 

conseqüència de la crisi del Covid-19, i inclou un nou espai que dona 

veu a artistes i fotògrafs de la mateixa exposició. Així, Pilar Aymerich, 

Manolo Laguillo, Viktoria Binschtok, Hannah Collins, Mishka Henner, 

Valérie Jouve, Anna Malagrida y Mathieu Pernot, Barbara Probst i 

Francesc Torres, entre d’altres, plasmen vivències i reflexions fetes 

durant aquest període de confinament. 

 
 
 

 

Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema. Dates: del 11 de 

novembre de 2020 al 7 de març de 2021. Lloc: CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 

3). Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb el Centre 

Pompidou, París. Comissariat: Florian Ebner, responsable del Departament de 

Fotografia del Centre Pompidou; amb l’assessorament curatorial de Marta Dahó, 

doctora en Història de l’Art, per a la selecció de peces de les col·leccions espanyoles.  

 

 

       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ExpoCàmeraiCiutat #PompidouCaixaForum 
 

https://twitter.com/CaixaForum
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Palma, 11 de novembre de 2020. La directora de CaixaForum Palma, Margarita 

Pérez-Villegas, i el responsable del Departament de Fotografia del Centre 

Pompidou i comissari, Florian Ebner, via streaming, han presentat avui a 

CaixaForum Palma l’exposició Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i 

el cinema. Aquesta és la primera exposició que arriba com a resultat de l’acord 

que van subscriure el juliol de 2019 la Fundació ”la Caixa” i el Centre Pompidou 

per col·laborar en l’organització d’exposicions conjuntes fins al 2024. 

 

Dins la seva programació cultural, la Fundació ”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, Philippe Halsman o Robert Capa. 

 

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

amb el Centre Pompidou, centre de referència en l’art modern i contemporani i 

amb un dels fons més importants de fotografia de tot Europa. L’exposició Càmera 

i ciutat explora la intensa relació que fotògrafs i cineastes han tingut amb la ciutat 

moderna al llarg del segle XX.  

 

Els carrers, l’arquitectura i els habitants de les ciutats han estat vistos a través 

de la lent del mitjà fotogràfic des del mateix moment de la invenció de la 

fotografia. De fet, fotografia i cinema evolucionen paral·lelament a la ciutat 

moderna i acaben actuant de testimonis directes de la seva transformació i dels 

Martí Llorens, Enderroc final d’un edifici ferroviari a l’avinguda d’Icària, 6-8 (tríptic), 1989. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 
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moments més transcendentals de la seva història social, política, econòmica, 

urbanística i arquitectònica. Fotògrafs i cineastes han creat tot un imaginari 

visual, fix i en moviment, de la ciutat moderna, on avui en dia viu més de la meitat 

de la població mundial. 

 

L’exposició està comissariada per Florian Ebner, responsable del Departament 

de Fotografia del Centre Pompidou, amb la col·laboració de Marta Dahó, doctora 

en Història de l’Art, investigadora i docent, que ha assessorat en la selecció de 

les peces que provenen de les col·leccions espanyoles.  

 

Amb 232 obres de 66 artistes, la mostra proposa un recorregut històric i temàtic 

per la història de la fotografia urbana a través de fotografies, pel·lícules, vídeos i 

material imprès, que abracen més d’un segle, des de la dècada del 1910 fins a 

2020. Aquest recorregut, però, no pretén ser simplement una història de la 

fotografia urbana, sinó també un assaig visual sobre el tema, que 

s’entrecreua amb les profundes transformacions socials i urbanístiques de 

les ciutats.  

 

La ciutat és vista com un escenari, lúdic o polític, amb els habitants com a actors, 

en una llarga història d’expansió i declivi en la qual s’han passat moments 

d’eufòria, soledat, melancolia i revolta. Les obres contenen una dimensió teatral: 

la performance, en un sentit artístic, i la participació, en un sentit polític. 

 

A la mostra hi participen alguns dels 

noms crucials de la disciplina fotogràfica 

internacional, com ara Man Ray, László 

Moholy-Nagy, Paul Strand, Henri 

Cartier-Bresson, Brassaï, Robert 

Doisneau, Diane Arbus, Margaret 

Michaelis o Lee Friedlander. La 

fotografia espanyola dialoga en igualtat 

de condicions amb les obres 

internacionals d’autors com Francesc 

Català-Roca, Leopoldo Pomés, Pilar 

Aymerich, Anna Malagrida, Agustí 

Centelles, Carlos Pérez de Rozas, 

Manel Armengol, Josep Brangulí, 

Joan Colom, Jorge Ribalta, Xavier 

Ribas o Francesc Torres. 

 

Pérez de Rozas, Recollida de matalassos per als refugiats, 
20 d’octubre de 1936. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona 
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La ciutat com a escenari 

 

Estructurada en deu àmbits, i un nou espai al final del recorregut que inclou la 

mirada d’artistes de la mostra sobre la crisi del Covid-19 i el confinament, 

l’exposició proposa una visió renovada sobre la fotografia de ciutat. Sense 

pretendre elaborar un relat històric exhaustiu, el recorregut és cronològic tot i que 

defuig el progrés lineal. S’inicia amb un pròleg amb un retrat de Paul Strand, 

influent fotògraf nord-americà que capturava fotos amb la càmera amagada, un 

fet que ja és tota una declaració d’intencions del realisme modern fotogràfic i que 

encarna el concepte de la straight photography (fotografia directa). La imatge 

dialoga amb una pel·lícula del mateix autor, realitzada conjuntament amb el 

pintor Charles Sheeler el 1921, Manhatta —emblemàtica del cinema de ciutat, 

una apoteosi de Nova York, elogi de la seva verticalitat i de les estructures 

d’acer—, i amb un díptic contemporani de Martí Llorens, que mostra 

l’enderrocament d’edificis durant la Barcelona preolímpica. 

 

Els anys trenta tenen un protagonisme especial en aquest recorregut. És un 

moment en què els fotògrafs dirigeixen la seva mirada cap a la població proletària 

que deambula pels carrers, i s’interessen especialment pels personatges 

nocturns, com és el cas d’un dels noms més importants de la mostra, Brassaï, i 

també de Margaret Michaelis, que retrata el Barri Xinès barceloní el 1932. Els 

anys trenta també van estar marcats pels esdeveniments de l’Espanya 

republicana i la Guerra Civil, tema al qual es dedica tot un àmbit de l’exposició 

amb les obres d’Henri Cartier-Bresson, Pere Català Pic, Agustí Centelles, 

Gabriel Casas i Carlos Pérez de Rozas. En aquest àmbit també s’analitza el 

ressò que va tenir la Guerra Civil en la premsa estrangera, a través del 

fotoperiodisme. 

 

Els arxius del Centre Pompidou són molt rics en fotografia humanista i 

existencialista, després de la Segona Guerra Mundial. Va ser un moment 

d’esplendor per a la fotografia de carrer, amb figures com Robert Doisneau i 

William Klein, i aquí, amb Joan Colom, Francesc Català-Roca i Leopoldo 

Pomés.  

 

A partir dels seixanta, la fotografia abandona la perspectiva «pintoresca» i la 

mirada dels fotògrafs esdevé molt més crítica. Els carrers de la ciutat, a més, 

tornen a ser el territori per a la revolta i la protesta, sobretot a partir del Maig del 

68. La repressió dels darrers anys del franquisme i de la Transició espanyola és 

reflectida pels treballs de fotògrafs com Manel Armengol, Tino Calabuig i Pilar 

Aymerich.  
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La mostra es clou amb les aproximacions dels artistes i fotògrafs contemporanis, 

que plasmen la ciutat horitzontal, la ciutat en les noves definicions de l’espai 

públic, les perifèries, i no deixen de banda l’impacte en la mirada sobre el territori 

urbà de les plataformes Google Earth i Google Street View.  

 

Les obres de l’exposició que pertanyen al Centre Pompidou provenen en concret 

del Cabinet de la Photographie, especialitzat en fotografia moderna, humanista i 

contemporània; del Service du Cinéma Expérimental; del Service des Nouveaux 

Médias i de la Bibliothèque Kandinsky, pel que fa als documents i les 

publicacions. 

Pel que fa a les col·leccions de fotografia espanyoles que han prestat obra per a 

aquesta exposició, tant públiques com privades, són l’Arxiu Nacional de 

Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l’Arxiu Històric del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Fundació Foto Colectania, el Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona (MACBA), el Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), el Fons 

CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona), el Museo 

Universidad de Navarra i la mateixa Col·lecció ”la Caixa”. 

L’exposició s’acompanya d’una publicació que conté textos de Florian Ebner, 

Marta Dahó i Philippe-Alain Michaud. Al final de l’exposició, un vídeo dirigit al 

públic familiar convidarà a buscar inspiració a través de fotografies del 

recorregut, animarà a crear imatges i vídeos des de casa mitjançant alguns 

consells amb l’objectiu d’atrapar el moviment que, sovint, viuen les ciutats i les 

vivendes. 

L’exposició, que es va poder veure inicialment a CaixaForum Barcelona i que 

arriba a CaixaForum Palma després de fer parada a CaixaForum Madrid, suma 

dues fotografies que no s’han pogut veure en les itineracions anteriors:  una sèrie 

de fotografies sobre Israel i Palestina de Anne-Marie Filaire i una simultània que 

captura un encreuament de Barbara Probst al cor de Brooklyn. 

Els artistes plasmen vivències sobre la crisi sanitaria 

Aquesta exposició reflecteix la idea que la societat és el motor de la història i de 

com la ciutat forma part d’aquest motor i la seva modernitat. L’exposició destaca 

la vida social i política de la ciutat i entén la metròpoli com un gran terreny de joc. 

Aquests últims mesos, degut a la pandèmia derivada de la Covid-19, la vida 

urbana ha quedat profundament alterada, fins a punts inimaginables. 
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En aquesta línia, l’exposició també es fa ressò d’aquesta alteració. Per això, ha 

integrat un espai addicional a la seva estructura original de 10 àmbits que es 

titula Límits Comuns i que recull les reflexions d’alguns dels artistes presentats 

a la mostra que han volgut compartir les seves experiències vinculant Càmera i 

ciutat a les circumstàncies que actualment ens travessen. 

Les peces que es presenten en aquest espai han sorgit d’una invitació als 

artistes dirigida a pensar en l’experiència des de les ciutats. Son gestos, 

veus i imatges que expandeixen els fils discursius que traça l’exposició a partir 

de les vivències més recents. Alguns d’ells han vinculat la seva reflexió sobre el 

moment actual amb l’obra presentada a l’exposició, altres han escollit compartir 

treballs realitzats durant el període de confinament o creats específicament a 

partir d’aquesta invitació. La pluralitat de les seves propostes és l’expressió més 

directa de la llibertat amb la que han volgut respondre a la invitació i la seva visió 

de conjunt conforma una caixa de ressonància que convida a sumar-nos a 

aquesta lliure reflexió amb ells per pensar els límits que ens son comuns.   

En aquest espai es poden veure diferents accions de vídeo, fotografia, 

performance, dibuixos i escultures de la mà dels artistes Francesc Torres, Pilar 

Aymerich, Viktoria Binschtok, Barbara Probst, Mishka Henner, Valérie 

Jouve, Anna Malagrida y Mathieu Pernot, Manolo Laguillo, Hannah Collins, 

Bruno Serralongue, Tino Calabuig, Martí Llorens, Jorge Ribalta i Xavier 

Ribas. 

Entre les propostes, es poden veure imatges de ciutats buides de residents i de 

turistes com a conseqüència del confinament, a través de fotografies com les de 

Manolo Laguillo davant de la Sagrada Família i les de Barbara Probst, a Nova 

York. Anna Malagrida i Mathieu Pernot es van dedicar crear i enviar-se postals 

d’un París buit de visitants en base a fotografies fetes durant aquest moment. 

Les postals es podran veure en un vell expositor de diaris, generant sensacions 

a mig camí entre la nostàlgia i l’ansietat per l’amenaça invisible de la pandèmia.  

Per a l’ocasió, Francesc Torres ha creat una pintura metal·litzada sobre cartró 

que vol llençar una advertència concloent: “Alguna cosa, no algú, està fart de la 

nostra banalitat com a civilització i ha llançat un avís. La resposta no és 

negociable i la solució no és compatible amb el creixement econòmic ad 

infinitum. Almenys la situació és clara”. 

D’altra banda, Pilar Aymerich ha contestat a la invitació amb una acció 

performativa en vídeo que utilitza fragments de la cèlebre cançó La fera ferotge, 

d’Ovidi Montllor, amb la qual estableix un paral·lelisme clar amb la situació actual.  
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Hannah Collins, autora de la sèrie fotogràfica a color Històries verdaderes des 

de terrats de diferents ciutats que ara cobra un nou sentit, fa una nova proposta 

basada en la plasmació d’un model rizomàtic, Plantes i espai. El dibuix, 

acompanyat d’un text, vol ser una invitació a mirar la natura en general i les 

plantes en particular, i treure algun aprenentatge d’aquesta observació. 

Per la seva banda, Mishka Henner ha donat una nova significació al cor informal 

que va gravar el 2015 amb 18 veus amateurs, gravades cada una des de la seva 

casa, al ritme de la cançó I’m Not the Only One, de Sam Smith. Ara, revisita 

aquest projecte atorgant-li una nova mirada que fa al·lusió al món fragmentat 

generat per la pandèmia.  

Primera exposició organitzada conjuntament amb el Centre Pompidou 

 

El juliol de 2019, la Fundació ”la Caixa” i el Centre Pompidou van segellar un 

acord per organitzar conjuntament sis exposicions els anys vinents als centres 

CaixaForum. Aquest conveni marc permetrà que el públic espanyol pugui 

descobrir les importants col·leccions del museu francès a partir de sis 

exposicions diferents que recorreran els centres culturals de la Fundació ”la 

Caixa”. 

 

Les mostres permetran que es puguin veure al nostre país obres mestres de la 

col·lecció d’art modern i contemporani més important d’Europa i una de les dues 

més importants del món, amb més de 120.000 obres que daten des del 1905 fins 

a l’actualitat. La major part de les peces escollides per a les sis exposicions es 

podran veure d’aquesta manera per primera vegada a Espanya.  

 

A més de Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema, en el marc 

d’aquest acord estan previstes exposicions sobre l’arquitecte i dissenyador Jean 

Prouvé, de la parella Sonia i Robert Delaunay, una mostra sobre el biomorfisme, 

una sobre la fotografia experimental i una altra a partir de les col·leccions de 

disseny del Centre Pompidou. Aquests sis projectes expositius es concretaran 

en un total de 19 mostres que es podran veure als centres de Madrid, Barcelona, 

Saragossa, Palma, Girona, Tarragona i Lleida. També és previst que la 

programació arribi al nou CaixaForum València.  

 

Aquest acord se suma a les aliances que la Fundació ”la Caixa” ha impulsat els 

darrers anys amb institucions culturals de primer ordre. Si els acords amb el 

British Museum de Londres, el Musée du Louvre de París i el Museo del Prado 
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de Madrid ens permeten abordar les cultures antigues i els grans mestres de la 

pintura, ara l’acord amb el Centre Pompidou ens situa de ple en la modernitat.  
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

Ciutat vertical: l’eufòria per la modernitat als anys vint  

El segle xx comença amb el trasbals que suposa la Primera Guerra Mundial. Tanmateix, 

a partir del 1918, la fe en la modernitat, la tecnologia i el progrés sembla imparable en 

el món occidental. A mesura que els ritmes de vida s’intensifiquen cada vegada més, el 

cinema i la fotografia esdevenen motors d’aquesta acceleració, no tan sols instruments 

d’anàlisi sinó, pràcticament, solucions per adaptar la fisiologia humana a la nova 

voràgine que afecta tots els àmbits de la vida humana. Aquesta eufòria s’expressa en 

una direcció: la verticalitat (de baix a dalt) i la materialitat de les noves construccions en 

acer i metall. En conseqüència, els Estats Units esdevenen el model a seguir, també en 

fotografia. La fotògrafa Germaine Krull va escollir Métal com a títol per a la seva famosa 

antologia, un àlbum dedicat a les noves arquitectures, a les grues del port de Rotterdam 

i a la Torre Eiffel. Els llamps i els focs d’artifici esdevenen les espurnes metafòriques del 

nou paper de l’electricitat. Les simfonies cinematogràfiques de les grans ciutats 

envaeixen les sales de cinema, el gran artista constructivista László Moholy-Nagy 

plasma l’elegància del pont transbordador de Marsella sobre el cel·luloide, mentre que 

l’arquitectura de les torres de ràdio esdevenen l’autèntica demostració visual de 

l’arribada d’una nova cultura urbana. 

 

Els nous actors de la ciutat: entre l’ambient pintoresc i el proletari 

Un cop finalitzada la Primera Guerra Mundial, nombrosos països europeus instauren 

nous sistemes democràtics i republicans, tot i que aquests solen ser precaris i es veuen 

sovint amenaçats per les crisis econòmiques i els conflictes entre les antigues elits 

burgeses i la classe obrera. Després de la crisi econòmica dels anys vint, les fallides i 

els ascensos donen lloc a una nova permeabilitat social que alimenta les angoixes i les 

esperances vinculades a una societat en moviment, circumstància que suscita l’interès 

d’autors, artistes, cineastes i fotògrafs envers els nous personatges del paisatge urbà. 

Els fotògrafs de finals del segle XIX, sovint aficionats que fins llavors havien centrat la 

mirada en la classe burgesa i en les grans avingudes, comencen a dirigir el seu objectiu 

cap a la població proletària que viu als ravals o cap als personatges que campen la nit. 

Brassaï n’és un exemple: ell crea un repertori imaginari d’éssers que ben bé semblen 

personatges trets de L’òpera dels tres rals de Bertolt Brecht. El revers d’aquesta eufòria 

per la modernitat la trobem en la solitud de l’individu perdut a la gran ciutat, l’indret on 

es produeixen les trobades misterioses que poblen l’estil «pintoresc social» de Pierre 

Mac Orlan. La Unió Soviètica és l’escenari on, per contra, la utopia socialista comença 

a prendre forma. Mikhail Kaufman, trencant amb la tradició constructivista, l’equipara, 

a la seva pel·lícula A la primavera, amb un nou despertar de la societat. 

La ciutat militant: Espanya als anys trenta 

Per què l’Espanya del 1933 esdevé per a un jove artista, pintor i fotògraf surrealista 

francès de vint-i-cinc anys un gran escenari experimental que li permetrà desenvolupar 

el seu art? Igual que Henri Cartier-Bresson, hi ha altres intel·lectuals francesos i 

europeus, escriptors, artistes o fotògrafs d’esquerres que viatgen a Espanya per 
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descriure les tensions socials i fer reportatges sobre la victòria del Front Popular a les 

eleccions prèvies a la Guerra Civil. I encara més important serà l’afluència de joves 

fotògrafs que arribaran amb les Brigades Internacionals amb l’objectiu de lluitar contra 

el feixisme a la guerra més mediàtica que hi havia hagut mai fins aleshores. Les seves 

imatges es publicaran al costat de les dels fotògrafs espanyols i catalans més importants 

del seu temps, republicans compromesos com ara Pere Català Pic i Agustí Centelles, 

o fotoperiodistes experimentats com Gabriel Casas i Carlos Pérez de Rozas. Més enllà 

de les icones i les imatges singulars de la guerra, la perspectiva d’aquest àmbit se centra 

en totes les formes en què es van publicar les fotografies en aquella època. Impresa a 

les pàgines de revistes franceses i fulls volants, en postals, àlbums i edicions especials 

distribuïdes pel Comissariat de Propaganda, la fotografia deixa de ser simplement un 

testimoni i esdevé encara més una arma als carrers de les ciutats. 

 

La ciutat humanista i existencialista: la reconciliació després de la guerra 

A partir del 1945, París esdevé la capital de la fotografia anomenada «humanista». És 

un lloc de trobada amb l’altre, un lloc de reconciliació amb la vida després de les 

experiències de la guerra. La mirada sembla dirigir-se cap als punts en comú compartits 

per «la gran família de l’home» —per citar l’exposició fotogràfica més important de 

l’època, «The Family of Man» organitzada pel MoMA de Nova York— en comptes 

d’intentar aclarir què és el que l’ha separada en les dècades anteriors. El carrer es 

converteix en l’escenari principal de la fotografia dels anys cinquanta: una escena 

teatral, en ocasions impregnada d’una malenconia dolça i, en d’altres, plena d’un 

existencialisme exacerbat. Entre les figures singulars de l’àmbit europeu, hi trobem Joan 

Colom, qui, a l’ombra de la dictadura franquista, busca al barri del Raval de Barcelona 

una visió diferent de l’altre, alhora sensual i escultural. Als Estats Units, on no hi arribà 

la guerra, tornem a trobar, a les fotografies de William Klein, la mateixa vitalitat 

nerviosa, quasi agressiva, de la nova metròpoli, on els gestos dels nens i els neons de 

la publicitat proclamen «la llei del més fort» com a credo de la ciutat capitalista. 

 

La ciutat crítica: investigacions sobre la situació social  

Els anys seixanta, després del realisme poètic i de la fotografia humanista, aporten un 

canvi de perspectiva que, d’altra banda, no comporta un canvi de subjectes. Els 

personatges pintorescos i imaginaris que vagaregen pels carrers solitaris de París han 

estat substituïts pels marginats moderns, pels abandonats: autèntics productes de la 

societat moderna i competitiva; aquells que no han aconseguit sobreviure l’experiència 

a la gran ciutat, tal com es reflecteix a la pel·lícula de Peter Emanuel Goldman, que 

acaba revelant una sinistra «simfonia urbana» que ja no té res a veure amb l’eufòria dels 

«feliços anys vint». A causa de la difusió de les ciències socials i les humanitats, la 

mirada del fotògraf es torna cada vegada més sensible a una comprensió més complexa 

de les societats modernes, un fenomen que es fa més evident als Estats Units a causa 

de l’arribada d’intel·lectuals, artistes i fotògrafs crítics procedents de l’Europa de la 

postguerra. La fotògrafa Lisette Model, nascuda a Àustria, es converteix en una 

professora influent a la New School for Social Research per a una jove generació de 
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fotògrafs, que culmina el 1967 amb una exposició pionera al MoMA anomenada «New 

Documents». 

 

La ciutat rebel 

Els desequilibris polítics sorgits arran del nou ordre mundial establert després del 1945, 

la guerra freda i els règims colonials, són el detonant de l’esclat del gran conflicte 

intergeneracional ocorregut a finals dels anys seixanta. El treball dels fotògrafs de 

l’agència Magnum, fundada el 1947 per supervivents de la Segona Guerra Mundial i de 

l’Holocaust i formada més endavant per professionals d’arreu del món, forja una 

veritable iconografia de la ciutat en rebel·lió. Les manifestacions contra la guerra de 

Vietnam i contra la societat burgesa i imperialista que la perpetua uneixen els joves 

estatunidencs i europeus el 1967 i el 1968. Es tracta d’una lluita contra l’ordre establert, 

contra un ordre social que ha esdevingut obsolet i patriarcal. El 1976, el jovent 

d’Espanya pren el relleu d’aquesta lluita després de la mort de Franco. Tot i que es tracta 

de moments temporals diferents, els conceptes segueixen un fil comú i els fotògrafs, 

periodistes novells i activistes, solen formar part dels moviments o bé en són 

simpatitzants. 

 

La ciutat com a escenari 

La reflexió realitzada al voltant de la fotografia urbana amb una aproximació directa al 

subjecte —«una fotografia espontània i sincera»— ha estat durant dècades l’estètica 

indiscutible de la fotografia de la modernitat, exemplificada en aquesta exposició pel 

retrat de Paul Strand. Amb el pas del temps, l’estètica cinematogràfica esdevé un 

referent, i no és fins al 1976 quan A. D. Coleman deixa constància d’un «mètode dirigit», 

és a dir, una pràctica fotogràfica afí a les modalitats dels directors de cinema. Narrar una 

història amb una seqüència d’imatges és una idea que sempre ha estat present en el 

llenguatge cinematogràfic, però ara es tracta d’escenificar les vides del dia a dia, de 

transformar els carrers en un plató de rodatge. Aquesta escenificació també permet 

crear imatges d’una complexitat diferent, esborrant les fronteres entre la instantània, el 

tableaux vivant i el retrat, tot jugant amb els gèneres i creant imatges d’una gran 

intensitat. Aquesta nova aproximació és percebuda com una alliberació del naturalisme 

fotogràfic i de la dictadura d’una autenticitat que no ha arribat a existir mai en la seva 

forma més pura. Paral·lelament, és escenificant algunes de les seves tradicions que 

la fotografia pot interrogar-se sobre la seva pròpia història. 

 

La ciutat horitzontal 

Contràriament a l’eufòria dels anys vint, quan les metròpolis no deixaven de créixer en 

alçada, a la segona meitat del segle xx la percepció de la ciutat canvia i passa a 

caracteritzar-se per la seva expansió horitzontal, pels suburbis i per les zones 

semiurbanes, a excepció de Berlín, que evidencia al seu centre buit les cicatrius de la 

guerra i els terrenys erms d’una ciutat dividida. A partir d’aquest moment, la perifèria de 

la ciutat guanya protagonisme com a centre d’atenció dels fotògrafs que s’interessen 

pels «no-llocs» de la societat moderna. Com desconstruir i retrodesenvolupar una ciutat 

es converteix en el nou repte dels arquitectes. El fracàs de les utopies urbanes i socials 
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ideades als anys seixanta i setanta queda palès amb la demolició de barris sencers. Els 

immigrants, concentrats als afores de la ciutat, passen a formar part de la població 

urbana, a la qual contribueixen amb la seva cultura popular, la seva pobresa i les seves 

riqueses com a recursos vitals. 

 

La ciutat reflexiva: la negociació de l’espai públic 

Com descriure aquesta altra mirada del carrer que s’instaura a partir dels anys setanta, 

més abstracta i deslligada, que intenta comprendre el funcionament de les noves 

estructures socials? Una mirada que transforma l’antic carrer en un espai públic 

modern? La manera com una democràcia configura l’espai públic, com dona llibertats a 

les identitats dels seus individus o com organitza la vida comunitària esdevé un indicador 

de la maduresa d’una societat. Són els artistes, més que els fotògrafs, els que, en lloc 

de limitar-se a documentar la vida urbana, intenten intervenir-hi, entrar en contacte amb 

els passavolants i trencar amb l’anonimat de les relacions humanes. Cada cop més, 

busquen explorar aquesta noció abstracta de l’espai públic i dels possibles marges de 

maniobra. Observen les formes d’organització política, els esdeveniments culturals i les 

manifestacions populars que qüestionen les articulacions de la memòria col·lectiva en 

què es manifesta la relació d’una societat amb el seu passat. 

 

Ciutat global i virtual 

La metròpolis del segle xxi ja no és un cosmos autònom amb els seus habitants, les 

seves classes socials, la seva cultura i contracultura, sinó que ara està estretament 

connectada amb el món. A l’era de la globalització i de la internet, les ciutats físiques i 

les virtuals coexisteixen, i la caiguda de la borsa en línia té conseqüències a peu de 

carrer. Com als anys vint, trobem novament la perspectiva a vista d’ocell. Google Earth 

i Google Street View han creat els nous «règims escòpics» del nostre temps (Jonathan 

Crary), un nou tipus de vigilància de l’espai públic que supera a bastament la de les 

càmeres de videovigilància de les autoritats locals. Les perifèries del món esdevenen 

més interessants que els antics centres d’Occident, ja que hi podem llegir el futur de les 

ciutats, amb els fluxos de migrants i refugiats, així com d’aquells que es guanyen la vida 

exercint petits oficis a l’ombra dels carrers assolellats. Les antenes parabòliques ens 

recorden, a més, les utopies i promeses de les grans torres de ràdio de l’època moderna. 
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ACTIVITAT A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
 
CONVERSA A L'ENTORN DE L'EXPOSICIÓ: CÀMERA I CIUTAT 
 
Dimecres, 11 de novembre de 2020 
A les 19 h 

El mitjà fotogràfic ha immortalitzat la ciutat moderna al llarg del segle XX en una 

infinitat de narracions visuals que parteixen del carrer com un escenari social, un 

camp de batalla polític o un pati d'escola. Aquesta exposició tracta sobre la 

càmera i la ciutat, a partir del treball de fotògrafs i cineastes que han disseccionat 

la metròpoli i que plantegen diferents escenaris de la vida urbana.  

Conversa amb Florian Ebner, comissari de l'exposició i cap del 

Departament de Fotografia del Centre Pompidou de París, que es 

connectarà en streaming, conduïda per Marta Dahó, assessora curatorial 

de les peces de les col·leccions nacionals. 
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Del 11 de novembre de 2020 al 7 de març de 2021 

 

CaixaForum Palma 

Plaza de Weyler , 3 

07001 Palma 

Tel. 971 178 512 

 

Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

 

Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

Venda d’entrades 

Taquilles de CaixaForum i www.CaixaForum.es 

 
 
 
 
 
 
 

 
Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 

Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT ##ExpoCàmeraiCiutat ##PompidouCaixaForum 
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