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Barcelona, desembre del 2019

Arran de l’exposició Oriol Maspons, la fotografia útil / 1949-1995 al Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, hem realitzat un projecte transversal de fotografia amb alumnes de 

3r i 4t d’ESO i alumnes de Batxillerat de nou Instituts de la ciutat de Barcelona: 

Poeta Maragall, Narcís Monturiol, Doctor Puigvert, Josep Comas i Solà, Lluís Domènech 

i Montaner, Martí Pous, Infanta Isabel d’Aragó, Vall d’Hebron, Consell de Cent, 

acompanyats de dues fotògrafes professionals, la Mon Casas i l’Eugènia Ortiz de   

CliCme. Amb la finalitat d’incentivar aquests adolescents en la seva recerca vital amb 

ulls de professionals de la fotografia, els alumnes han desenvolupat un treball fotogràfic 

sota la consigna de descriure el seu entorn, els seus interessos i les seves vivències, 

fent de ‘’documentalistes’’ dels seus entorns immediats i fent de la càmera una eina de 

recerca i observació, per acabar confeccionant -amb les fotografies seleccionades- una 

publicació impresa, reprenent el treball d’Oriol Maspons freqüentment lligat a la 

premsa gràfica o a les publicacions editorials.

El decurs del projecte ha estat organitzat per grups de treball que han abordat 

temàtiques diferenciades i relacionades amb l’entorn i realitats dels participants, 

centrant-se en temes com el barri, la gent, la història, els costums, la quotidianitat, 

aglutinat en tres àmbits de treball: una mirada social al barri, els espais públics i els 

espais privats. 

Fotografia de la coberta/contracoberta: Daniel Gauriloi Milovnin i Nahuel Augustin Denis 

Figueredo



“Punt de fuga”: Víctor López López.

“Me he dedicado a hacer fotos con puntos de fuga pues me parece algo muy curioso...”



“El barri té via”:  Mireia Reyes González.

“Mostra com un barri tranquil com Montbau, en realitat té vida gràcies, als veïns, la majoria d’ells gent gran. 

He volgut ensenyar el dia a dia de la gent, ja que és la vista del barri que m’ha semblat més fidel a ell. El 

que més m’ha costat ha sigut intentar captar a la gent gran de manera natural, ja que tendeixen a posar.”



“Miradas femeninas”: Judith Morales Fernández

“El meu treball de fotografia s’enfoca directament a les diferents mirades femenines, perquè 

gran part de les fotos que vaig fer van ser de dones (nenes). Vaig escollir diferents punts de 

vista, il·luminació...”



“Je suis dans le cortier”: Daniel Gauriloi Milovnin

“Este proyecto consiste en mostrar mi perspectiva sobre el barrio y diferentes zonas de la calle.”



“Un poco de todo”:  Ainhoa Martínez Arroyo

“He hecho fotos sin ningún tema, en plan fotos a lo libre, porque me gusta ser libre, no me 

gusta seguir las normas y es una forma de expresarlo.”



“Trobant geometries”:  Natalia Pérez Risueño

“Yo no tenía ninguna idea de proyecto, ni hacía fotos pretendiendo que tuvieran relación. 

Las fotos del proyecto son resultado de ir probando y probando, al final me dí cuenta de 

que en todas aparecía alguna forma geométrica...”





“Pujant i baixant el barri”: Josep García Crivillers.



Raquel Cancú



“Recorregut per Montbau”: Carla Díaz Manazanares.

“El meu projecte tracta dels retrats de persones mentre recorren Montbau. Moments casuals, 

carrers, parcs, etc. He fet algunes de les fotografies amb l’ajut de les meves companyes.”



“Recorregut de Montbau”: Carla Díaz Manazanares.



“La infusión natural en la ciudad”:  Nahuel Augustin Denis Figueredo



“Moonchild”: Kishany Parraga Domínguez  

“El tema que elegí para mis fotos fue la noche. Lo elegí porque siento que son más mágicas. 

Las fotos están hechas en diferentes partes de Barcelona. Las hice en carreteras, en centros 

comerciales y lugares que iba viendo desde mi ventana del coche. Están  disparadas de no-

che por las sombras, la iluminación y los brillos de las luces de las avenidas bajo de la lluvia.”



Agraïm als i les mestres que han participat i donat suport des del primer moment al 

projecte. I a tots aquells i aquelles alumnes que s’han deixat anar amb la fotografia 

i han compartit amb nosaltres imatges i estones amb les seve grans històries. 

             INS  Infanta Narcís Monturiol
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