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Ser adolescent és sentir-se una mica d’un altre planeta. 
 

Els adults són en un altre món. No parlen el teu idioma, repeteixen costums 
absurds i ho prohibeixen tot. S’obsessionen amb el futur i tornen sempre a 
coses del passat. No entenen el que està passant aquí i ara. Ni entenen el 

que et passa. És com viure en realitats paral·leles. 
 

El teu univers és diferent. Passen mil coses a cada moment. I si pestanyeges, 
te les perds. Saps el que t’agrada i ho vols provar tot. Coneixes bé els teus 
carrers, quins són els millors llocs, per on t’has de moure i amb qui val la 
pena fer-ho. Penses que el respecte te l’has de guanyar i que només pots 
confiar en la teva gent. I que ningú no et pot dir com has de viure la teva 

vida. 
 

Tot i això, cada jove és completament diferent. La Chantal, el Daniel, 
l’Hamza, l’Ikhlas, el John. Aquí en van cinc. El Juan Pablo, el Manuel, el Nadir, 
el Shamil, la Valery. Ja en són deu. No pensen, ni senten ni actuen igual, però 

comparteixen un mateix territori: el seu barri, el seu planeta. I s’animen a 
explorar-lo junts per explicar-nos les seves històries, guiar-nos pels seus llocs 

favorits, confessar-nos algun dels seus desitjos, mostrar-nos part de les 
seves moltes habilitats. 

 
A través de les seves fotografies donen la volta a una realitat grisa, pesada i 
dolorosa. L’omplen de llum i imaginació, rebel·lia i vitalitat. Desafien tots els 
límits per obrir-se nous camins i arribar a altres dimensions. Descobreixen 

nous mons i ens ensenyen els seus propis, plens d’autenticitat, enginy, 
espontaneïtat i creativitat.  

 
Ens regalen una oportunitat d’entendre la seva visió de les coses, de sentir-

nos per un moment en la seva mateixa òrbita. Perquè les petites 
oportunitats poden generar grans canvis.  

I fins i tot transformar el destí dels planetes. 
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Barcelona, 28 de juny del 2021. Avui, CaixaForum Barcelona inaugura 

l’exposició Planeta Barrio, fruit d’un projecte participatiu de creació fotogràfica 

dirigit a adolescents en situació de vulnerabilitat social. 

 

Les fotos s’exposaran fins al 5 de setembre a l’entrada de CaixaForum i es 

poden veure de forma gratuïta. 

 

Es tracta d’una iniciativa ideada i impulsada conjuntament per la Fundació 

”la Caixa” i la Fundació Photographic Social Vision amb la finalitat comuna 

de contribuir al progrés educatiu, oferir igualtat d’oportunitats i afavorir 

processos de desenvolupament personal, transformació i cohesió social a 

través de la participació en un procés creatiu, en una activitat transversal i 

col·laborativa.  

 

Per això, l’equip especialitzat en fotografia participativa de Photographic Social 

Vision, en coordinació amb el programa Art for Change de la Fundació 

”la Caixa”, ha treballat durant cinc mesos amb deu nois i noies de 

procedències molt diverses d’entre 13 i 15 anys, tots residents al barri de la 

Marina de Barcelona i vinculats a Mans a les mans, fundació del mateix 

districte que col·labora amb el programa CaixaProinfància. 

 

Al llarg d’aquest procés, els nois i noies han pogut experimentar amb la 

fotografia com a eina d’expressió, d’autoconeixement i de relació amb els 

altres, tractant de fomentar en aquest procés la confiança personal, el respecte 

a ells mateixos i el que concedeixen als altres. 

 

Com qualsevol adolescent, es troben en un moment vital de construcció de la 

identitat, amb tanta necessitat de reivindicació personal com d’establir vincles. 

Es tracta d’una època de confusió i opinions polaritzades; d’explosions 

d’emocions imprevisibles; de viure el present sense valorar-ne les 

conseqüències; d’oposició a l’autoritat i recerca d’independència; de transició 

de la infància a l’edat adulta. 
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I és una etapa que encara és més complexa si hi ha manca de recursos 

econòmics, tecnològics, educatius o culturals, quan fins i tot falta el temps per 

processar tot el que es viu i se sent. És en aquest context que és més 

necessària una igualtat d’oportunitats que permeti provar i demostrar les 

pròpies capacitats. 

 

El projecte ha cobert diverses àrees, començant per sensibilitzar sobre el 

món de la fotografia, la narrativa i el pensament visual als i les 

participants. Van entrenar la seva mirada fotografiant sense càmera, treballant 

la imatge a través d’exercicis d’escriptura i dibuix. Se’ls va familiaritzar amb les 

càmeres digitals, van experimentar amb la composició i el llenguatge visual, i 

també van accedir a un altre tipus de càmeres, instantànies i de pel·lícula. 

 

A més, van rebre algunes classes teòriques de llenguatge fotogràfic i van visitar 

l’exposició internacional World Press Photo a Barcelona, on van interactuar 

amb els materials mostrats i es van endinsar en les diferents capes de lectura 

que pot contenir una imatge. Simultàniament, van tractar de detectar les 

seves necessitats expressives i d’entendre la seva relació amb l’entorn i 

les seves dinàmiques internes. Van fer recorreguts en grup pel barri 

disparant retrats i autoretrats, representant amb imatges les seves pròpies 

històries, relacionant-les amb aquest territori i creant un mapa col·lectiu dels 

llocs que eren més significatius per a ells. 

 

Una vegada identificades les temàtiques fonamentals per al grup, com la 

identitat pròpia, les relacions amb els altres o la imatge que tots projectem cap 

a l’exterior, van fer diverses pràctiques inspirades en l’obra d’artistes que han 

tractat aquestes mateixes qüestions, seguint una metodologia que no pretén 

ensenyar art sinó a través de les arts. Així, els nois i noies van experimentar, 

per exemple, amb el retrat i l’autoretrat d’estudi; van fotografiar detalls del seu 

cos per després reconstruir o treballar amb els fragments; van adoptar diferents 

rols per mostrar-se com qui els agradaria ser i com qui no creuen ser; van 

intervenir les imatges resultants amb textos i motius gràfics: una sèrie de 

tècniques d’expressió, tant individual com en equip, que tenien l’objectiu 

d’aprofundir en l’autorepresentació, la creació simbòlica i la reflexió crítica. 
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En definitiva, es va propiciar un contacte directe amb el poder transformador de 

la fotografia per mitjà d’una metodologia fonamentada en dos pilars: l’accés a 

un procés d’experimentació artística obert, respectuós i participatiu, i 

l’oportunitat d’exposar-ne públicament els resultats. El resultat final de tot el 

procés creatiu és aquesta exposició, en què mostren unes mirades molt 

personals d’ells mateixos, del grup i del seu entorn. 

 

 

ELS AUTORS I LES AUTORES DE PLANETA BARRIO 

 

Chantal: una noia amb molta energia, alegria i facilitat per interactuar amb la gent, fer 

preguntes i involucrar-se amb l’entorn. Fotogràficament, es va centrar en les seves pròpies 

relacions, sobretot, les amistats i la família. Va tenir més dificultat per integrar en la selecció 

final fotografies més íntimes, tot i que va gaudir molt de les sessions basades en retrats i 

autoretrats. També li va agradar la possibilitat d’intervenir-los amb paraules i va abocar en 

aquesta activitat algunes frases que l’animen en el dia a dia, com ara aquesta: «La vida és el més 

meravellós conte de fades». 

 

Daniel: inquiet i desbordant d’energia, va presentar moltes dificultats per concentrar-se, per la 

qual cosa va treballar poc durant el taller. Tot i així, en els instants en què s’implicava també va 

demostrar intel·ligència, empatia, sentit de l’humor i capacitat natural per a la conceptualització 

i el llenguatge simbòlic. Sense cap mena de dubte, disposa d’un gran potencial artístic que es 

reflecteix en la facilitat que té per narrar en grups d’imatges o per captar i interpretar les 

emocions contingudes en les fotografies. 

 

Hamza: es va incorporar a mig taller i, al començament, l’única forma de comunicar-se amb ella 

era a través del traductor de Google. Però això no va aturar la seva ferma voluntat de fer-se 

entendre, d’explicar el seu relat i d’escriure sobre els seus records. Combinant l’escriptura i el 

dibuix per donar sentit i narrativa a les seves fotografies, ha estat capaç d’expressar en imatges 

tant el que troba a faltar com el que li agradaria fer en el futur, i també explicar com és la vida 

que té a Barcelona. Un exemple del poder de la voluntat i de les possibilitats d’expressió de la 

fotografia. 

 

Ikhlas: és una jove callada, tímida i observadora. Tot i que a vegades es mostra propensa a la 

confrontació, té capacitat per a l’escolta i per aprendre amb rapidesa. Sent curiositat pels 
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ambients externs i en les seves fotografies hi reflecteix diversos paisatges, sovint mancats de 

presència humana. Finalment, el seu treball es va articular al voltant d’una història de migració 

en què va posar una atenció especial en els colors de l’entorn i l’arquitectura. En algunes obres 

també revela la il·lusió que té per anar a la universitat i ser botànica.  

 

John: tot i la seva joventut, ja és un talent musical que escriu les seves pròpies cançons i té una 

banda de rap amb la qual acumula fans a YouTube. Té una història de vida complicada, com les 

de la resta del grup, però en el seu cas va expressar des del començament la curiositat que 

sentia per les possibilitats de referir-s’hi també a través d’imatges. Ofereix una visió artística del 

carrer, de les seves vivències i relacions, i fins i tot relaciona algunes fotografies amb les lletres 

de les seves cançons, i així es creen connexions audiovisuals. 

 

Juan Pablo: és un noi responsable, un gran company i un apassionat de l’skate. Ha demostrat 

molta motivació en l’ús de les càmeres i en relació amb tota la tècnica fotogràfica. Durant el 

taller, va anar dirigint l’interès cap als autoretrats i l’expressió d’aspectes emocionals a través 

d’aquests, i va arribar a plantejar paral·lelismes entre els colors i les emocions. També va gaudir 

integrant personatges de videojocs i dibuixos simbòlics en les fotografies. 

 

Manuel: és un noi discret, a vegades participatiu, que destaca per una viva imaginació i una gran 

habilitat per a la fantasia, com també per una alta capacitat per a la narrativa i la creació 

simbòlica. En el seu treball fotogràfic va desenvolupar històries del gènere fantàstic a partir del 

que veia al seu voltant: va ser capaç d’inventar des d’un apocalíptic zombi fins a una fugida per 

escapar dels suposats verins químics vessats per un arbre. 

 

Nadir: un noi inquiet i intel·ligent que desborda energia i que, quan aconsegueix concentrar-se, 

desplega un gran talent. Es va interessar per retratar els amics i l’entorn centrant el seu treball 

en paisatges de la quotidianitat. Els resultats destaquen per les composicions amb colors, 

formes i textures que, seqüenciades per ell mateix, narren la història d’un jove que comença 

sent skater per endinsar-se després en el món del futbol. 

 

Shamil: tímid i sensible, a vegades li costava involucrar-se en les activitats i emprendre el treball. 

Malgrat això, quan se centrava en la feina demostrava una gran capacitat d’atenció i creativitat, 

i també molta facilitat per narrar històries fantàstiques i simbòliques en forma de seqüències. Al 

principi fotografiava sobretot els amics, però després va desenvolupar una obra en què combina 
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fotografies de la seva família amb imatges del barri i en què explora diferents versions de relats 

sobre ell mateix i les persones més properes. 

 

Valery: una adolescent que ja es comença a sentir adulta. En el seu treball fotogràfic desvela un 

gran interès artístic per la recerca de la identitat, l’atenció als canvis físics i la integració amb 

l’entorn. Es va interessar pel retrat, l’autoretrat i la possibilitat d’expressar les emocions a través 

d’aquests. En aquest sentit, es va atrevir a mostrar-se alegre i contenta envoltada de les seves 

amigues, però també insegura i confusa altres vegades, i va demostrar una gran habilitat per 

plasmar visualment diferents matisos de la seva pròpia vida. 

 

 
 
Art for Change de la Fundació ”la Caixa” 
 
La Fundació ”la Caixa” ha estat pionera en la recerca de noves formes 

d’entendre la cultura vinculades a la gent. D’aquesta vocació va néixer, el 2007, 

Art for Change, un programa que conjuga la creació artística i la transformació 

personal i social, que fomenta la participació en processos creatius de diferents 

disciplines artístiques per afavorir la col·laboració i la inclusió de tots, i que és 

respectuós amb la diversitat i obert a escoltar la societat per aprendre d’ella. 

 

A través d’Art for Change, de la Fundació ”la Caixa”, es generen processos 

creatius liderats per un artista en els quals participen col·lectius en situació 

de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri amb l’objectiu d’afavorir 

processos de transformació social. Amb l’impuls d’aquestes iniciatives, s’ofereix 

als participants l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, es 

fomenta la igualtat de condicions i oportunitats, i es contribueix a 

l’empoderament de persones o grups a través d’un procés artístic. 
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Fundació Photographic Social Vision 

 
Entitat sense ànim de lucre compromesa amb la divulgació i la potenciació del 

valor social de la fotografia documental i el fotoperiodisme. Defensa els valors 

de la fotografia documental, tant en l’àmbit de l’educació visual, la 

transformació personal i la inclusió social, com cuidant del sector professional, 

ajudant i promocionant fotoperiodistes i arxius fotogràfics. 

 

Gràcies a la Fundació Photographic Social Vision, té lloc anualment la World 

Press Photo Barcelona, l’exposició internacional més important de 

fotoperiodisme. 

 

 
CaixaProinfància 
 
Programa de la Fundació ”la Caixa” que treballa per trencar la línia de 

transmissió de la pobresa de pares i mares a fills i filles, i fomentar la igualtat 

d’oportunitats. Està dirigit a la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat 

social amb la finalitat de promoure i acompanyar el seu desenvolupament de 

manera integral, garantint la promoció educativa i afavorint les polítiques de 

millora de l’equitat i la cohesió social. 

 

Col·laboren amb CaixaProinfància 426 entitats socials que treballen en xarxa i 

que s’encarreguen d’atendre de manera directa les famílies, prioritzar les 

ajudes i fer el seguiment de cada cas. Una d’aquestes entitats és Mans a les 

mans, l’única fundació als barris de la Marina (districte de Sants-Montjuïc) 

orientada a donar oportunitats en matèria educativa i de formació als infants i 

joves per garantir-los un futur millor. 
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