
 
 

  

 

 
EL CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI  DE MATARÓ I LA  FUNDACIÓ  

”LA  CAIXA”  PRESENTEN A LA NAU GAUDÍ 
“España oculta. Fotografies de Cristina García Rodero” 

 
 
Es presenten 72 fotografies realitzades entre 1975 i 1988, d’alt valor documental, 
antropològic i artístic. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, 
posseeix el nombre més important d’obres d’aquesta sèrie anomenada España 
Oculta, que s’ha convertit ja en un clàssic de la fotografia del nostre país. 
 
La mostra, amb textos de Lola Garrido, tracta sobre l’«Espanya dels pobles». 
L’artista García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) capta en aquesta sèrie, 
que encara és oberta, una Espanya profunda i tradicional que està desapareixent: 
l’Espanya dels pobles que l’artista ha conegut mentre la recorria i la vivia.  
 
Aquesta exposició dóna continuïtat a l’acord de col.laboració entre el Consorci i 
la Fundació “la Caixa”, que ja va portar a la Nau el 2017 “Un arc, un iglú, una 
ciutat”, una primera mostra  formada per dues obres de gran dimensió de l’artista 
italià Mario Merz, i de l’escultor valencià Miquel Navarro, especialment 
seleccionades per dialogar amb l’arquitectura de la Nau Gaudí 
 
 
Mataró, 28 d’octubre de 2021.- La Fundació ”la Caixa” i el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró, format per l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Carmen & 
Lluís Bassat, han presentat conjuntament avui l’exposició de fotografia “España oculta. 
Fotografies de Cristina García Rodero”. Es tracta d’una exposició de 72 fotografies 
realitzades en blanc i negre entre el 1975 i el 1988 per l’artista Cristina García Rodero 
(Puertollano, Ciudad Real, 1949), que romandrà oberta al públic fins al 16 de gener del 
2022.  
 

La mostra, comissariada per la 
Lola Garrido, tracta sobre 
l’«Espanya dels pobles» que 
l’artista ha conegut mentre la 
recorria i la vivia. L’artista hi 
documenta les festes, les 
tradicions i les formes de vida 
lligades a l’Espanya rural amb 
una original mirada que defuig els 
tòpics visuals. La Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la 
Caixa”, posseeix el nombre més 
important d’obres d’aquesta sèrie 
anomenada España Oculta, que 

s’ha convertit ja en un clàssic de la fotografia del nostre país.  
 
 
 
 



 
 

  

 

Les obres presenten un alt valor documental, antropològic i artístic. La Cristina García 
Rodero va iniciar fa més de quaranta anys aquesta sèrie, amb imatges de gran 
profunditat artística. «Vaig intentar fotografiar l’ànima misteriosa, vertadera i màgica de 
l’Espanya popular, amb la seva passió, l’amor, l’humor, la tendresa, la ràbia, el dolor, 
amb la seva veritat; i els moments més intensos i plens en la vida dels personatges, tan 
simples com irresistibles, amb tota la seva força interior, en un desafiament personal 
que em va donar força i comprensió i en el qual vaig invertir tot el meu cor.»  
 
L’artista ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals destaquen el Premi 
Nacional de Fotografia (1996), la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts (2005) i el premi 
FotoPres que atorga la Fundació ”la Caixa” (segon premi en l’edició del 1997). Ha 
compatibilitzat la tasca docent amb la creació fotogràfica i la col·laboració en diverses 
publicacions periòdiques espanyoles i estrangeres. És la primera espanyola que ha 
entrat a treballar a l’agència fotoperiodística Magnum. 
 
Aquesta exposició s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de prestar una 
atenció preferent a les manifestacions artístiques més contemporànies, les dels segles 
XX i XXI. Mitjançant les seves exposicions sobre cinema i fotografia, l’Obra Social ”la 
Caixa” vol mostrar la influència que tenen les imatges sobre la sensibilitat de l’home 
contemporani 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 antològiques 
dedicades als grans noms espanyols i internacionals de la fotografia, com ara Eugène 
Atget, Robert Doisneau, William Klein, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson o Willy Ronis. 
 
Aquesta és la setena vegada que es presenten obres de l’España Oculta, que ha 
recorregut els CaixaForums de Tarragona (2010), Lleida (2011) i Palma (2012); la Casa 
de la Provincia a Sevilla (2011) i el Castillo de Santa Catalina a Cadis (2011); l’Antiguo 
Hospital de Santa María la Rica, a Alcalá de Henares (2011), i el Museo Regional de 
Arte Moderno, MURAM, a Cartagena (2012) abans de presentar-se ara a la Nau Gaudí 
de Mataró.  
 
L’exposició dona continuïtat a l’acord de col·laboració entre el Consorci i la Fundació ”la 
Caixa”, que ja va portar a la Nau el 2017 “Un arc, un iglú, una ciutat” , una primera mostra  
formada per dues obres de gran dimensió de l’artista italià Mario Merz, i de l’escultor 
valencià Miquel Navarro, especialment seleccionades per dialogar amb l’arquitectura de 
la Nau Gaudí. En aquella ocasió, la Nau també va ser l’escenari d’una exposició inèdita 
en aquest espai, on mai abans s’havien acollit obres d’una dimensió tan excepcional i 
on va ser possible també obtenir una inusual visió de la Nau Gaudí, sense plafons 
expositius.  
 
L’objectiu de l’acord entre les dues entitats ha sigut el de contribuir conjuntament a la 
reflexió sobre el món de l’art en general, així com a la divulgació dels artistes del segle 
XX que habitualment no formen part de la col·lecció permanent dels museus. L’acord 
preveia l’organització de dues exposicions amb obres de la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” a la Nau Gaudí: la primera celebrada el 2017, i una 
segona que és la que ara s’inaugura.  
 
 
 
 



 
 

  

 

 
L’España oculta de García Rodero 
 
España oculta ha esdevingut un clàssic de la fotografia 
contemporània. Quan Cristina García Rodero va iniciar 
aquest treball, convivien dues imatges complementàries 
de la vida de les petites poblacions rurals espanyoles: 
d’una banda, l’Espanya negra, esperpèntica i ferotge; de 
l’altra, un paisatge idealitzat, preservat de les 
transformacions del món modern. García Rodero es va 
distanciar de tots dos models, va prescindir dels tòpics 
visuals i va concebre la seva obra com un vast treball 
d’investigació entorn dels rituals, les creences i els usos i 
costums.  
 
Gràcies a aquesta original visió, el seu treball esdevé la 
documentació visual més important sobre folklore i ritus 
religiosos del nostre país. Alhora, la seva obra 

transcendeix els límits de la sociologia i adquireix una gran profunditat artística.  
 
Cristina García Rodero va començar a fotografiar la festa a Espanya el 1973, en un 
moment en què la societat pre-democràtica feia passos de gegant en matèria 
d’industrialització i els entorns rurals quedaven marginats pel procés. Els ritus i els 
costums aferrats a la tradició desapareixien i quedaven pocs rastres de la seva 
autenticitat. 
 
El seu repertori fotogràfic disposa de 200.000 imatges fetes al llarg de vint anys. Un dels 
trets característics d’aquest treball és la constància de la fotògrafa, ja que repeteix, any 
rere any, cada cerimònia amb els mateixos participants, amb els mateixos gestos i la 
mateixa indumentària.  
 
Les seves imatges contenen tot un planter de personatges urbans i rurals que fan el 
paper d’icones o puntes de llança d’un passat nostàlgic o esperpèntic.  
 
Amb aquesta mirada crítica, Cristina García Rodero ha construït una història des de 
sota, atenta als petits detalls, fruit de l’observació i la intuïció, aliena a prejudicis 
ideològics, despolititzada. El resultat és una manera de donar nom propi a les nostres 
festes i als nostres ritus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
La Nau Gaudí 
El conjunt del fons de la Col·lecció Bassat s’exposa al marc incomparable de la Nau 
Gaudí de Mataró, quilòmetre zero de l’obra de l’arquitecte que originàriament allotjava 
una indústria tèxtil de l’època i que l’any 2013 va celebrar el seu 130è aniversari. A la 
Nau, Antoni Gaudí va posar en pràctica per primera vegada alguns principis 
arquitectònics com l’arc parabòlic, que esdevindria un element determinant en la seva 
arquitectura posterior, tant en els edificis civils com en els religiosos. La Nau és l’únic 
edifici que no va ser promogut ni per la burgesia ni per l’església, sinó per una de les 
primeres cooperatives obreres del tèxtil. Va ser declarat Monument Historicoartístic per 
l’estat espanyol (1969) i bé d’interès Nacional per la Generalitat de Catalunya (1982). 
www.culturamataro.cat/ 
 
La Col·lecció Bassat 
La Col·lecció Bassat constitueix un dels fons més representatius del que ha estat l'art 
català de la segona meitat del segle XX. La intenció de la Col·lecció és contribuir, a 
través de l'exposició dels seus fons, a l'explicació dels fets i moviments que han propiciat 
l'art del nostre temps. Compta amb més de 3000 obres originals, i es complementa amb 
un ampli fons d'obra gràfica. La Col·lecció és reflex de la passió i els gustos dels seus 
propietaris, el publicista Lluís Bassat i la seva esposa Carmen. Una passió que es va 
iniciar fa ja gairebé 50 anys amb la compra del seu primer quadre, un oli d'Àngel Jové. 
Des de llavors la Col·lecció s'ha enriquit amb obres de pràcticament tots els principals 
artistes catalans de referència així com amb obres de Picasso, Chillida, Léger, Appel, 
Christo, Calder, etc.  
 
 
El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 
Presidit per l’alcalde de Mataró, David Bote, i dirigit per la Núria Poch, es va constituir 
amb l’objectiu de contribuir a la conservació del patrimoni col·lectiu i la seva divulgació. 
El 2020 va celebrar el seu 10è aniversari, consolidant-se com a exemple de col·laboració 
públic-privada en l’àmbit cultural. Prop de 100.000 persones han visitat la Nau i alguna 
de les 44 exposicions obertes al públic en diferents espais des de 2010, tant a Catalunya, 
com a la resta de l’estat espanyol i a l’estranger. S’han exposat més de 2.000 obres d’art 
de 160 artistes. Es tracta d’una iniciativa que aposta, des de Mataró, per l’art i la cultura 
del país i que a través de la Col·lecció Bassat contribueix a omplir el buit cronològic pel 
que fa a la representació d’aquests artistes als museus de Catalunya. Es pretén explicar 
la successió de circumstàncies i de fets que han propiciat l’art contemporani i, mitjançant 

Calendari d’activitats a la Nau Gaudí 
 
L’exposició “España oculta. Fotografies de Cristina García Rodero” romandrà oberta 
entre  el 28 d'octubre del 2021 i el 16 de gener del 2022, i l’entrada és gratuïta. A més, 
com és habitual, es programaran visites guiades individuals, per a grups i per a escoles, i 
tallers adreçats a cada un dels cicles formatius. Cada primer diumenge de mes hi ha una 
visita guiada gratuïta sense reserva prèvia i cada tercer diumenge hi ha una activitat 
familiar gratuïta sense reserva prèvia per a nens majors de cinc anys. Horari: de dimarts a 
dissabte de 17 a 20 h, dissabte i diumenge al matí d'11 a 14 h, dilluns tancat. 

http://www.culturamataro.cat/


 
 

  

 

les activitats que s’organitzen, situar la Col·lecció Bassat i la Nau Gaudí als circuits 
nacionals i internacionals.  
 
La Col·lecció Fundació ”la Caixa”, trencant barreres entre l’art i les persones 
La gènesi de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa” es troba en el 
compromís de l’entitat per fer arribar l’art i la cultura a les persones. A principis dels anys 
vuitanta del segle passat, la Fundació ”la Caixa” va començar a organitzar exposicions 
per presentar la creació contemporània més recent i establir relacions directes amb l’art 
del segle xx. Més tard l’entitat va començar a invertir en una col·lecció pròpia. Artistes 
de diferents generacions i tendències van sorgir en el panorama artístic espanyol i van 
crear un moment d’obertura de l’art contemporani en el context internacional. El nucli 
inicial de la col·lecció es va dedicar a l’art dels anys vuitanta, tot i que també va incloure 
grans artistes dels anys seixanta i setanta, molts dels quals encara estaven en actiu. 
  
Quin és el paper de l’art en la societat i com es pot trencar la barrera que separa les 
persones de l’art han estat qüestions subjacents a l’extens treball que la Fundació ”la 
Caixa” ha anat fent des del 1985, en crear la seva Col·lecció d’Art Contemporani, que 
actualment inclou un mil obres. El focus de la col·lecció és des del principi l’art 
contemporani internacional. Gerhard Richter, Joseph Beuys, Donald Judd, Juan Muñoz, 
Antoni Tàpies, Juan Uslé, Sigmar Polke, Ilya Kabakov o Paul McCarthy, entre d’altres, 
són alguns noms d’artistes actualment molt reconeguts que exemplifiquen el caràcter 
contemporani i internacional amb el qual es va iniciar la col·lecció. 
 

 
 
 


