DIARI DE BARRIs INS Lluís Domènech i Montaner

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 seleccionadesuna 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: Aurelia Ciolacau
Fotografia de l’institut (plana dreta): Mon Casas

“Dues mirades al meu barri.”
Aurelia Ciolacau.
“He hecho las fotos a los edificios
de la Zona Franca porque me gusta
mucho la arquitectura, los edificios.
Los edificios de mi barrio tienen su
propio arte, su singularidad. Por eso
elegí este tema: la organización arquitectónica de mi entorno.”

”De paseo por Gran Vía 2” Yaiza López García

”Solo tiendas” Emily Clarice Barrios Espinal

“Aquest projecte mostra el centre comercial Gran Via 2, doncs hi vaig molt amb la intenció

“Fotografío solo la entrada de las tiendas en vertical, mostrando la entrada de las tiendas

de donar un passeig i mirar les botigues i l’entorn, quan estava fent les fotografíes em feia

y en diagonal, mostrando la calle y parte de la tienda porque me parece la parte principal

bastant “corte”...”

de la tienda.”

”Mirando al cielo” Zaid El Ouahabi Hlimi

“En este proyecto de Maspons, estoy
haciendo fotos sobre la naturaleza. He
estado haciendo fotos sobre los árboles,
plantas, paredes... Mis fotos del proyecto
están encuadradas en horizontal mirando
hacia el cielo. Enfocando diferentes trozos
de la naturaleza y del cielo. Soy amante
de la naturaleza, me relaja mucho.”

“Mi pasión por el Parkour.” Antonio Villalba Cristaldo

“El meu treball era fer fotos en contrapicat amb el meu mòbil. He fet les fotografies al meu
amic fent Parkour. Alguns dies m’he llevat a les 6 de la matinada per fer-les a Montjuic i al
skate parc de la Zona Franca, el barri on jo visc.”

“Mis dos pasiones” Carlos Gabarre Campos

“Totes les meves fotos són gairebé de futbol, els meus
amics de l’Institut i també dels amics del futbol. És la
meva passió jugar al futbol és el que més m’agrada
del món.”

“ Mi camino a saltos” Jamal Brital Lianamdi

“Hago fotos a mi amigo Antonio haciendo Parkour, hago mis fotos en contrapicado en blanco y negro.”

”Miradas hacia fuera” Carmen Pedraza Martínez

“Todo el mundo tiene ventanas en su casa, y cada uno ve cosas distintas desde su ventana.
Incluso mi vecino, que se supone que ve el mismo paisaje que yo, ve las cosas desde una
perspectiva distinta.”

”La clau dels edificis” Meashyann Gaye Carig

“En aquestes fotos, intento ensenyar alguns edificis que hi ha pel barri, acompanyat d’un
cel ple de núvols. Són fotografies que m’agrada fer, perquè em sembla molt divertit.”

”La meva afició, adicció i dedicació” Óscar García Pérez

“El meu tema fotogràfic ha estat la meva afició, el que em vulll dedicar. Les fotografies que
he fet són sobre un estil de Mountainbike: el “dirt jump” Les primeres imatges són del meu í
ídol Bienvenido Aguado, les altres sòc jo i d’altra gent saltant.”

”El rastre humà a la natura” Cristian Alfonso Cajal

“En aquest projecte he intentat fer fotografies en les quals els principals elements protagonistes
són la natura i les creacions humanes, fent així, una harmonia entre aquests dos elements.”

”Una mirada al skatepark” Saray Montero Heredia

“Les meves imatges són del skatepark. He fet el projecte del skatepark perquè és un lloc
nou del barri per gent de totes les edats i em sembla interesssant. He fet fotografies
d’acció i en horitzontal.”

”Mi camino al instituto” Enric Zapata Zapata

”La rutina” Naiara Domínguez López

“Este proyecto trata de mi camino al instituto de mi día a día, de mi casa al instituto en

“En aquest projecte he fet fotografies d’un espai privat, la meva casa, on la meva germana

bici. Me he fijado mucho más en las arquitecturas que me he ido encontrando.”

Alexia recull el menjador, cada dia ho faig jo, ho volia retratar amb una altra persona fent-ho.”

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.
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