
Un any més, i ja en són deu, el
CCCB acull l’exposició amb les fo-
tografies guanyadores del prestigiós
premi internacional World Press
Photo. Des de fa una dècada, la Fun-
dació Photographic Social Vision
porta a Barcelona les instantànies
premiades pel certamen, que en-
guany en són 130. Des de l’entitat
s’observa la presència creixent de re-
alitats i conflictes domèstics, en
detriment del fotoperiodisme de
guerra o de realitats allunyades.
Valgui d’exemple la foto que han es-
collit per il·lustrar la mostra, gua-
nyadora en la categoria de retrat,
d’una noia britànica de 16 anys
amb un greu problema d'obesitat.
Per quart any consecutiu han estat
premiats fotògrafs catalans.

Sílvia Omedes, directora de Pho-
tographic Social Vision, explica que
«aquest any la mostra està molt ben
muntada perquè la gent pugui viu-

re més l’experiència expositiva». A
més, recorda que s’ha consolidat la
xifra de més de 40.000 visitants
que cada any visiten la iniciativa.

La imatge escollida per presen-
tar l’exposició a Barcelona no és la
guanyadora del World Press Photo,
la fotografia de John Stanmeyer
que mostra un grup de migrants
africans alçant els mòbils a la nit per
trobar cobertura. Com sempre,
Barcelona té el seu propi criteri i
aquest cop l’escollida ha estat el se-
gon premi en la categoria de retrats,
una imatge d’Abbie Trayler-Smith
que retrata una adolescent anglesa
amb sobrepès que ha decidit ope-
rar-se.

Conflictes domèstics
L’exemple serveix a Omedes per fer
notar que els conflictes que capten
els fotoperiodistes no provenen
només «del tercer món o de països
en desenvolupament, o en guerra»,
sinó que aborden problemes «do-
mèstics, que també són impor-
tants i sobre els quals cal reflexio-
nar». L’exposició corrobora amb
els temes que s’hi representen «l’a-
posta forta dels fotoperiodistes en
els darrers anys per tractar els nos-
tres problemes». Diu Omedes que
el World Press Photo es fa ressò de

les noves tendències, que «fan ob-
rir els ulls i reflexionar sobre qui
som nosaltres i els nostres conflic-
tes», més enllà d’ensenyar reali-
tats alienes.

L’altra «nova tendència» que re-
cull l’exposició és el treball multi-
mèdia, que combina la fotografia i
el vídeo. «Aquest és un dels suports
que el fotoperiodisme està fent
servir per explicar històries i arribar
a més públics», apunta Omedes. El
tercer premi en aquesta categoria
ha estat precisament per a l’equip
format per David Airob, David Ra-

mos i José Bautista, i el seu curt-
metratge documental Calcio Stori-
co, sobre la tradició del Calcio Flo-
rentino, una competició extrema-
dament violenta que se celebra un
cop l’any a Florència. 

Fotoperiodistes catalans
Airob i companyia no són els únics
catalans premiats en aquesta edi-
ció del concurs. També ho va ser el
jove Pau Barrena, tercer premi en la
categoria de Retrats en l’entorn,
amb una fotografia d’una núvia
berber que espera la cerimònia de

la seva boda tapada amb un vel per-
què ningú pot veure la seva cara
abans que el nuvi. I també Moisés
Samán, segon premi en la catego-
ria de Temes d’Actualitat, amb una
instantània d’un fabricant de bom-
bes de les forces rebels sirianes
treballant en una fàbrica de la ciu-
tat d’Alep.

«Per quart any consecutiu, fotò-
grafs catalans estan guanyant en al-
guna de les categories. Això ens diu
que tenim bones escoles i molt de
talent, i que per fi hem perdut una
mica la por a participar a escala in-
ternacional. Els nostres autors es-
tan sent reconeguts fora i desitgem
que això animi els nostres mitjans
a reconèixer, apostar i protegir el
nostre fotoperiodisme», reflexiona
Omedes.

La comissària  constata que cada
cop es publiquen menys fotografies
com aquestes a la premsa diària. El
fotoperiodisme ha de buscar vies al-
ternatives per difondre’s, «i les tro-
ba en exposicions com aquesta,
en concursos, festivals o galeries».
Segons el seu parer, és una «gran
pèrdua» que, a dia d’avui, si algú vol
tenir accés a aquestes imatges ho
tingui més fàcil a través d'espais
com l’exposició al CCCB que a la
premsa.
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L’EXPOSICIÓ

 Centre de Cultura Contemporània. c. Mon-
talegre, 5. Barcelona. Fins al 8 de desembre.
De dimarts a dijous, d’11 a 20 h; divendres, d’11
a 21 h; dissabte i diumenge, de 10 a 21 h. 
Entrades: 6 euros. www.cccb.org.

World Press Photo
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Exposicionsd’Entrada

El World Press Photo mira cap a casa 

El fotògraf Marc Sixto presenta a l’expo-
sició Retrats. Mirades que parlen un conjunt
d’instantànies d’avis de la Residència Sant
Andreu i de treballadors del centre, que
compleix el desè aniversari. La mostra exhi-
beix una desena de retrats de gran format i
una cinquantena de dimensions més peti-
tes que comparteixen la recerca que l’autor
realitza de la mirada nua i expressiva dels
personatges observats. La Residència Sant
Andreu és un dels equipaments de la Fun-
dació Sociosanitària de Manresa, una enti-
tat de caire no lucratiu que gestiona ser-
veis i instal·lacions socials i sociosanitàries.
La mostra es podrà visitar a l’Espai Plana de
l’Om fins a final de mes. | REDACCIÓ

MARC SIXTO
Espai Plana de l’Om. Plana de l’Om, 6.

Manresa. � Fins al 30 de novembre. De
dimarts a diumenge, de 18 a 21 h. Entrada
lliure. 



IMATGE PROMOCIONAL

Els historiadors Josep Alert i Joaquim
Aloy oferiran avui (19 h) una xerrada per in-
augurar l’estada de l’exposició K.L. Reich: la
veu de l’infern nazi a Igualada. La mostra,
que va començar a girar per Catalunya l’any
passat, exposa les claus de la novel·la més
coneguda de l’escriptor manresà Joaquim
Amat-Piniella, de qui durant el 2013 es va
commemorar el centenari del naixement.
L’autor descriu en aquesta obra la seva ex-
periència als camps de concentració nazis
durant la Segona Guerra Mundial. | T.M.R.

K.L. REICH
Museu de la Pell i Comarcal de l’A-

noia. c. Dr. Joan Mercader, s/n. Igualada.
� Fins al 21 de desembre. Dimarts i di-
mecres, de 10 a 14 h; dijous i divendres, de
10 a 14 h i de 16 a 20 h; dissabte, diumen-
ge i festius, d’11 a 14 h. Entrada: 3,50 eu-
ros (permet visitar tot el museu).
www.igualadaturisme.cat 



ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE MANRESA

La seu d’Ullastret del Museu d'Arqueolo-
gia de Catalunya disposa fins al maig vi-
nent d'una exposició excepcional: Els caps
tallats d'Ullastret. Violència i ritual al món
iber, que s'ha aconseguit realitzar després
de dos anys d'intens treball i recerca cientí-
fica. La mostra recull una de les troballes
més importants que s'ha produït els darrers
anys a tot Europa: els cinc cranis enclavats
localitzats a Santa Coloma de Gramenet i
Ullastret. El visitant pot conèixer història
ibera i com els caps travessats per claus
eren símbols de poder. A més, també es pot
veure la reconstrucció facial d'un dels cinc
cranis descoberts. |ACN

VIOLÈNCIA AL MÓN IBER
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Puig de Sant Andreu. Ullastret (Baix Em-
pordà). � Fins al 31 de maig. De dimarts
a diumenge, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.
Entrada: 3,50 euros. www.mac.cat.



DEPARTAMENT DE CULTURA

Fotografia

Els temes domèstics agafen protagonisme en el festival internacional de fotoperiodisme que arriba a Barcelona

ÀREA METROPOLITANA

Toni Mata i Riu

rnesto Rossi (Livorno, 1827-Pescara,
1896) va ser admirat arreu d’Europa a
la segona meitat del segle XIX per les

seves interpretacions dels grans personatges
creats per Shakespeare. Barcelona no va ser
aliena a la trajectòria de l’actor italià, que va in-
troduir l’obra del dramaturg de Stratford-upon-
Avon a casa nostra iniciant així una tradició
que, només cal repassar la cartellera any rere
any, va reeixir plenament. El Teatre Nacional va
estrenar dimecres a la nit una versió d’«El som-
ni d’una nit d’estiu», dirigida per Joan Ollé, que
s’acompanya, entre altres activitats, d’una ex-
posició sobre la recepció del llegat de l’autor
isabelí a Catalunya. La mostra, que es pot visitar
de forma gratuïta al vestíbul del temple escènic
quan hi ha funció, informa de la relació que el
país ha mantingut, sobretot en el darrer segle,
amb la literatura d’un dels grans talents de les
lletres universals. Els panells donen testimoni
de representacions operístiques i teatrals i exhi-
beixen fotos, dibuixos, esbossos i retalls de
premsa –entre els quals una pàgina de Regió7
signada per Oriol Lujan sobre els inicis de la
companyia Parking Shakespeare– que perme-
ten recórrer una història d’amor que en ple se-
gle XXI és fermament indestructible. No hi ha
res més contemporani que un clàssic de veritat.

E

SEMPRE SHAKESPEARE

Migrants africans a la ciutat de Djibouti buscant cobertura a la nit
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