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Programació 2021
Fragments: fotoassaig i memòria visual 

24.03–31.05
Exposició “Educandos de Benejúzar” Carlos Aguilera
Exposició col·lectiva alumnat EASD “Exercicis en Velluters”

Informació sobre les dates al MuVIM 
Visites guiades a l’exposició

01.04 
Conferència virtual “Subida al Cielo y otras historias”  
Lua Ribeira 

08.04 
Conferència virtual “Vida y milagros” 
Cristina de Middel 

14.04 
*Conferència “Trovadores contemporáneos”
Juan de la Cruz Megías

21.04
*Conferència-presentació III Beca Fragments
 “Educandos de Benejúzar: Especialidad en tapas variadas”

Dates per confirmar
Taller “PARTES-PROCESOS-PUBLICACIÓN (ppp)” 
Ricardo Cases i Ángel Álvarez

*La programació està subjecta a canvis degut a la situació de la Covid-19.  Les activitats 
presencials seran virtuals en cas de variació de les restriccions i la inscripció es farà via email 
a activitats@projectefragments.com

Fragments: fotoassaig i memòria visual és el projecte cultural 
de la Unió de Periodistes Valencians dedicat a posar en valor i dinamitzar 
la pràctica del periodisme gràfic a la Comunitat Valenciana. D’aquesta mane-
ra Fragments s’ofereix a la societat i als periodistes gràfics com un laboratori 
pràctic des del qual conéixer i projectar noves formes de comunicar-se 
millor a través de les imatges.

Pablo Brezo, comissari

La Beca Fragments es convoca anualment per la Unió de Periodistes 
Valencians, la qual premia un autor per a la producció d’un assaig fotogràfic 
sobre la realitat contemporània de la Comunitat Valenciana. 

El resultat d’aquest treball es concreta en una exposició i en la publicació 
d’un llibre de fotografies, que es presenta en el MuVIM dins de la programa-
ció cultural del projecte. Aquesta beca, com a part del projecte cultural Frag-
ments, no pretén representar ni premiar les millors pràctiques periodístiques, 

Carlos Aguilera va ser guardonat amb la Beca Fragments en la seua 
tercera edició i “Educandos de Benejúzar” és el resultat del seu treball,  
un assaig fotogràfic que es presenta en format exposició i llibre al MuVIM.

Carlos Aguilera (1992) és un fotògraf de Los Montesinos (Alacant). Estudia Comunicació Audio-
visual en la Universitat de Granada i Fotografia en la Universitat de Carolina del Nord. Ha cursat 
el Màster en Producció i Investigació en Art en la Universitat de Granada. En 2019 rep la Beca 
Fragments per a desenvolupar el seu treball “Educandos de Benejúzar”. Recentment ha sigut se-
leccionat per al programa de residències artístiques Cultura Resident que convoca el Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar el seu treball “Turista un millón en la isla de 
Tabarca”. Ha participat en diverses exposicions: Un cierto panorama, recent fotografia d’autor a Es-
panya a la Sala Canal (2017), La General, dins del festival TEST (2017), The start of a very bad day, 
dins del festival FACBA (2017) o Ciudad Elegida, dins de Photo Alacant (2015). El seu treball ha 
sigut publicat en diferents catàlegs i dins de la col·lecció Quaderns Valencians editada per Ricardo 
Cases i Pablo Casino. En l’àmbit de la gestió cultural, ha fundat el Photobook Club Granada, ha par-
ticipat en la producció del festival de fotografia SUMA i col·labora amb l’escola de fotografia Deriva.

sinó servir de banc de proves per a investigar la relació entre els llenguatges 
visuals i els fets informatius i així proposar un millor ús de les imatges en 
aquest context. El model de projecte a produir és l’assaig fotogràfic per la 
seua capacitat com a eina per a la recerca visual. Aquest format permet apro-
ximar-se a fenòmens socials, emocionals, polítics, creatius, estètics o tèc-
nics d’acord amb la subjectivitat i la posició cultural i ideològica de l’autor.

La Beca Fragments té com a objecte d’estudi la realitat contemporània de la 
Comunitat Valenciana. L’autor pot aproximar-se lliurement a qualsevol de les 
dimensions o realitats del nostre entorn sense restriccions geogràfiques ni 
temàtiques.  Es proposa als candidats la producció d’un assaig fotogràfic, és 
a dir, un cos d’obra, constituït per un nombre múltiple d’imatges amb un estil 
consistent, estructurades amb una intenció clara, i que expliciten a través 
del llenguatge visual, les opinions i punts de vista del seu creador sobre 
un tema triat d’acord a la seua pròpia i subjectiva posició cultural i ideolò-
gica per a valorar un tema. L’assaig fotogràfic serà publicat en almenys dos 
formats: una exposició, i un llibre de fotografia que s’adapte als criteris del 
projecte editorial “Col·lecció Fragments”.

Markel Redondo guanya la IV Beca Fragments amb un assaig 
fotogràfic sobre la transformació del territori. El projecte cultural de la Unió 
de Periodistes Valencians es composa d’una beca, una exposició, un llibre i 
un programa d’activitats sobre periodisme gràfic.

València, divendres 12 de juny de 2020. La Unió de Periodistes Valencians 
ha atorgat al fotògraf Markel Redondo la IV Beca Fragments per a la produc-
ció d’un assaig fotogràfic destinat a investigar la transformació del territori 
de la Comunitat Valenciana a través del paisatge.  

Segons ha explicat l’autor en la seua proposta, viatjarà “per tot el territori 
amb la finalitat d’establir un relat contemporani dels paisatges afectats per 
l’urbanisme brutal entre la dècada dels 90 i els 2000, parant especial atenció 
a les zones del litoral”.



Exposició “Educandos de Benejúzar”
“Educandos de Benejúzar” (1980) és un pasdoble compost per J. Aparicio 
Peiró. És la peça musical que més vegades he tocat en la meua vida. Durant la 
desfilada de disfresses de les festes del meu poble, els músics l’interpretem en 
bucle durant tot el recorregut. Tots el podem tocar de memòria, ballant i aga-
fant un got de tub. Les disfresses per a la desfilada les fabriquem els músics 
en una cotxera utilitzant bosses de fem, botelles de plàstic, paper de colors i 
altres materials barats. Em recorde tocant aquest pasdoble disfressat de pirata, 
Zeus, Caputxeta Roja i el Zorro.

Horari: dimarts a dissabte de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h. Diumenges de 10 a 20 h
+info: projectefragments.com

Data: 24.03–31.05.21
Lloc: Sala Parpalló–MuVIM

Markel Redondo (Bilbao, 1978), graduat en fotografia i vídeo per la Universitat de Boston. 
Va completar els seus estudis a la Xina amb un Màster en fotoperiodisme. Ha col·laborat per a 
diversos mitjans internacionals com Reuters, EPA, Getty Images, entre altres. Actualment està 
representat per Panos Pictures i des de 2018 és operador de drons aprovat per AESA a Espanya.

L’objectiu final, tal com ha assenyalat Redondo, és el de documentar els 
efectes que produeixen el desenvolupisme urbà, el turisme i la desertització 
tant en el paisatge, com en els habitants. “Espere que el projecte servisca 
també per a reflexionar sobre el tipus d’entorn i el tipus de turisme que vo-
lem”, ha afirmat, al mateix temps que ha qüestionat “si busquem un turisme 
de masses que busca sol, golf i festa o un turisme sostenible que respecte el 
medi ambient i siga coherent amb l’entorn i la resta d’habitants”.

El guanyador de la quarta edició de la beca disposarà d’un any per a realitzar 
el seu projecte.

Exposició col·lectiva alumnat EASD. “Exercicis en Velluters” 
Entre octubre de 2019 i gener de 2021, els alumnes de l’assignatura “Proces-
sos Col·laboratius en la Fotografia Documental”, del Departament de Foto-
grafia de l’EASD València, han elaborat una col·lecció d’assajos fotogràfics 
englobats sota el títol “Exercicis en Velluters”. 

Amb l’ajuda i orientació d’un ampli equip de professors, els alumnes han triat 
una temàtica a desenvolupar i han anat abordant totes les fases del procés de 
producció d’un assaig fotogràfic des del plantejament de la idea fins a la seua 
publicació en la pròpia exposició. En aquesta edició han participat Eva López, 
Pablo Casino i Ricardo Cases que han cobert les diferents dimensions 
del procés. 

L’exposició, dissenyada per alumnes de l’àrea de disseny gràfic i disseny 
d’interiors de l’EASD, reuneix una col·lecció d’assajos, i una selecció de les 
fotografies que les componen. Una oportunitat única per a prendre contacte 
amb el treball de les noves generacions. 

Visites guiades.  
“Educandos de Benejúzar, de la realitat al museu”
En la visita, es facilitaran les eines necessàries per a l’anàlisi i comprensió 
de les imatges i la seua adequada contextualització, alhora s’oferiran contin-
guts que permetran adoptar una postura crítica sobre la idea de l’exposició. 

Des d’aquesta perspectiva, l’equip de guies del MuVIM acompanyarà al visi-
tant en un recorregut per l’exposició “Educandos de Benejúzar” i la realitat 
que aquesta representa.

Tlf. museu: 963 883 742– 963 883 730Lloc: MuVIM
Informació dates i horari: MuVIM

Conferència Lua Ribeira. “Subida al Cielo y otras historias” 
Utilitzant “Los afortunados” com a cas d’estudi, la conferència planteja una 
oportunitat per a reflexionar sobre la posició i el paper del fotògraf en la 
producció de sèries fotogràfiques de gran importància social.  En paral·lel, 
gaudirem d’un recorregut per la incipient trajectòria d’aquesta jove autora 
revelant, en aquest itinerari, com entén la fotografia i com ha anat desenvolu-
pant una manera de fer i de veure, posant l’accent principalment en l’enfoca-
ment col·laboratiu que caracteritza el seu treball i la seua manera d’abordar 
els diferents projectes. 

Preu: gratuït
inscripció email: activitats@projectfragments.com
+info: projectefragments.com

Data: 01.04.21
Hora: 19 h
Conferència virtual

Horari: dimarts a dissabte de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h. Diumenges de 10 a 20 h
+info: projectefragments.com

Data: 24.03–31.05.21
Lloc: Sala Parpalló–MuVIM

“Educandos de Benejúzar” és un assaig fotogràfic desenvolupat a la Vega 
Baixa del Segura durant els mesos d’estiu. En aquestes dates, molts pobles 
celebren les festes patronals, amb programes d’activitats que inclouen proces-
sons, revetles, desfilades i concursos de paelles. “Educandos de Benejúzar” 
se centra en els aspectes de la festa que queden fora d’aquesta programació 
oficial. Tot allò que ocorre lluny d’escenaris i focus i que transmet més voluntat 
que recursos.



Conferència Juan de la Cruz Megías Mondéjar.
“Trovadores contemporáneos”
Parlarem amb Juan de la Cruz dels seus orígens, de com va passar d’aficionat 
a professional fent fotografia útil i per a tots els públics, de les BBC, noces, 
batejos i comunions, de les tres B, bo, bonic i barat, dels tres tipus de clients, 
de la soledat del fotògraf, de com comprar la llibertat de fotografiar, de què té 
a veure la fotografia de noces amb la d’arquitectura, de les virtuts i inconve-
nients per rebre un premi, de com pot ser que la il·lusió i l’entusiasme del fotò-
graf siguen el combustible de les institucions i l’efecte kleenex, de l’endogàmia 
de la fotografia, de “grupis” i “fashion victims”, de Falcon Crest, Gran Hermano, 
Operación Triunfo i els seus efectes en les tendències, de soroll i contamina-
ció visual, de la incapacitat de concebre projectes a mitjà o llarg termini, de 
l’hegemonia de la qualitat, de l’honestedat de la fotografia comercial i publici-
tària enfront del fotoperiodisme, de la confusió sorgida per la democratització 
de la fotografia i la necessitat d’humanitzar la tecnologia, de la conveniència 
de trobar El Dorado davall dels nostres peus o a la porta de casa. També parla-
rem d’un altre tipus de treballs que aparentment no són tan útils, “Pan, vino y 
azúcar”, “En blanco”, “La ciudad elegida” i “mantenYmiento”.

Podem entendre un futur sense abelles, sense memòria, sense àlbums 
fotogràfics, sense cultura, a la fi?

Dirigit als amants de la fotografia, ja siguen autors, consumidors o curadors.

Lua Ribeira (La Corunya, 1986) és una fotògrafa establida al Regne Unit representada per l’agència 
Magnum Photos. En 2011 es va graduar en Disseny Gràfic en BAU Escola de Disseny, Barcelona i 
posteriorment en 2016 es llicència en Fotografia Documental per la Universitat de South Wales, el 
Regne Unit. Des que es va graduar ha continuat la seua participació en l’àmbit acadèmic com guest 
speaker en Coventry University, LCC, University of Westminster, University of the West of England 
o IED Madrid, entre altres.

El seu treball s’ha mostrat internacionalment al Regne Unit, Itàlia, Espanya, Portugal, Croàcia, 
Eslovènia, Alemanya, l’Argentina, els Estats Units i la Xina. La sèrie Noises (2015-17) va ser guar-
donada amb el Firecracker Grant for Women in Photography 2016, Bartur Photobook Award Finalist 
2016 i Magnum Graduate Photographers Award 2017. El treball va ser publicat en forma de llibre per 
l’editorial Fishbar, Londres 2017, i va aparéixer en “Firecrackers Female Photographer Now” Thames 
and Hudson Ltd 2017 i Raw View Magazine, “Women looking at Women” 2016.

En 2017, Ribeira va rebre el premi Jerwood / Photoworks, on va produir la sèrie Subida al Cielo, 
que després es va mostrar en The Jerwood Space, Londres; Impressions Gallery, Bradford and 
Belfast Exposed Gallery, Irlanda del Nord. La seua primera exposició individual va ser produïd per 
Grain - Photography Hub and Network for the West Midlands i va tindre lloc en Argentea Gallery 
Birmingham en 2017. Actualment està treballant entre Galícia i el Regne Unit i preparant una inter-
venció en la col·lecció del Museu i Galeria d’Art de Bristol, part del Festival de Fotografia de 
Bristol 2021.

Cristina De Middel és una fotògrafa espanyola el treball de la qual investiga l’ambigua relació que té 
la fotografia amb la veritat. Combinant l’estrictament documental amb plantejaments conceptuals, 
el resultat ofereix un qüestionament dels estereotips que contribueix a difuminar la frontera entre 
la realitat i la ficció, sense eixir del camp fotogràfic. Després de 10 anys com a fotoperiodista i com 
a fotògrafa humanitària, De Middel va fer un pas per a allunyar-se de la mirada tradicional i produir 
l’aclamada sèrie The Afronauts en 2012. La sèrie, que presenta el poc documentat programa espacial 
zambià que realment va succeir en 1964, utilitza l’exòtica anècdota històrica per a evidenciar els 
prejudicis i els estereotips associats a tot el continent africà. 

Des de 2012, De Middel ha produït més de 13 projectes i publicacions que responen a la necessitat 
de redefinir la pràctica documental amb la finalitat d’explicar d’una manera més completa i diversa el 
món en el qual vivim. Aquesta producció i plantejament li ha valgut diversos reconeixements com el 
Infinity Award del ICP en NYC en 2012, o el Premi Nacional de Fotografia en 2017.

Conferència Cristina de Middel. “Vida y milagros”
“Vida y milagros” proposa a l’espectador un viatge en primera persona per la 
producció de la fotògrafa alacantina Cristina de Middel. L’autora abordarà la 
totalitat de la seua producció des dels seus primers passos com a estudiant 
a València, passant pels seus 10 anys d’experiència com a fotoperiodista i la 
seua decisió d’allunyar-se de la mirada tradicional, fins a la seua incorpora-
ció a l’agència Magnum de la qual forma part des de 2017. 

Preu: gratuït
inscripció email: activitats@projectfragments.com
+info: projectefragments.com

Data: 08.04.21
Hora: 19 h
Conferència virtual

Juan de la Cruz Megías Mondéjar (Cabezo de Torres, Múrcia, 1959). Fotògraf.
Va començar a fotografiar als 11 anys, quan el seu pare li va regalar una Voigtländer per Nadal. La 
seua afició es va convertir en la seua professió des que va obrir el seu primer estudi quan tenia 19 
anys. Sense mestre, però amb molta curiositat, va aprendre els rudiments primer i va perfeccionar 
la tècnica després per a la fotografia social (retrats i BBC) i també per a la industrial (arquitectura, 
imatge corporativa, publicitat). 

L’any 2000 la recopilació de fotos de noces, Bodas/Weddings, 1979-1999 va guanyar el premi al 
millor portfolio en PhotoEspaña, publicant-se després Vivas los novios, registre sociològic al voltant 
de tals celebracions, amb humor i amor. El seu treball s’ha recollit en els llibres Bodas/Weddings, 
1979-1999 (Barcelona, Galeria H2O, 1999), Vivan los novios (Madrid, La Fàbrica, 2005), Pan, vino 
y azúcar (Saragossa, 2007) i Latidos de hormigón (Múrcia, 2009), en revistes especialitzades de 
fotografia i d’arquitectura i s’ha exposat a Espanya i fora de les nostres fronteres (H2O de Barcelo-
na, 1999; Toulouse; Un piso de 50 metros, en col·laboració amb el mexicà Ricardo Milla, al pati del 
Reina Sofia; Biennal d’arquitectura, Venècia, 2002; Raylovsky, València; All inclusivament, Lödz 
(Polònia), Pingyao (Xina), Liptovsky Mikulas (Eslovàquia) 2007-2008; Laberinto de miradas, el 
Perú, Nicaragua, Miami, l’Argentina, 2008; Espanya contemporània, Mèxic, D.F., 2011).

El seu treball més personal es recull en Pan, vino y azúcar, una crònica generacional sobre l’Es-
panya de la Transició a través de les fotos que va prendre en el seu entorn entre els catorze i els 
vint anys, i de les quals opina que les va fer “quan no sabia fotografia, però que són, segurament, 
les meues millors fotos”. Més recentment i, encara inèdits, són La ciudad elegida, 2017, i MantenY-
miento, 2019. L’Ajuntament de Múrcia va donar el seu nom a un carrer en la seua localitat natal.

El seu treball s’ha mostrat en més de 50 exposicions internacionalment, i forma part de col·leccions 
com la Tate Modern o la National Gallery de Victoria. De Middel compagina la creació fotogràfica 
amb el comissariat, la docència i la promoció de noves veus fotogràfiques que sorgeixen de la pe-
rifèria a través de la plataforma Vist. Viu i treballa entre Mèxic i el Brasil i és associada de l’agència 
Magnum des de 2017.



Taller monogràfic “PARTES-PROCESOS-PUBLICACIÓN (ppp)”. 
Ricardo Cases, Ángel Álvarez (@tipodeoffice), Sonia Berger 
(Editorial Dalpine) y Dani Rodríguez Camus (Estudios Durero)
Es tracta d’un taller intensiu en el qual abordarem la creació d’un llibre de 
fotografia partint d’un treball fotogràfic realitzat durant el taller. Recorrerem els 
diferents processos que cal seguir fins a arribar a la publicació final. Dos dies 
de taller en el qual la pràctica i el diàleg formaran part de l’aprenentatge del grup. 
El taller tindrà com a resultat una publicació impresa.

Ángel Álvarez 
Dissenyador gràfic i editor ocasional. Concepte des de Tipode Office. Algunes de les publicacions 
que ha dissenyat han estat guardonades i seleccionades en l’àmbit estatal i internacional en certà-
mens com PhotoEspaña o el Prix Bob Calle. Ha sigut professor de tipografia al Màster de Disseny 
i Il·lustració de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Al mateix temps 
ha posat en marxa projectes com Open Publishing Room, on reflexionar sobre la pràctica editorial.

Ricardo Cases 
Llicenciat en Ciències de la Informació en la Universitat del País Basc, Bilbao. En 2006 entra 
a formar part del Col·lectiu de fotografia Blank Paper. En el 2009 posa en marxa al costat de la dis-
senyadora Natalia Troitiño l’editorial FIesta Edicions. Des de 2007 desenvolupa la seua labor coma 
professor a casa, en l’Institut Europeu de Disseny i en Efti. Ha publicat els llibres Panorama 
(Ángel Álvarez Ed., 2020), Sol (Dalpine, 2018), El blanco (Dalpine, 2016), El porqué de las naranjas 
(Mack Books, 2014), Paloma al aire (Photovision-Schaden-Dewi Lewis, 2011), La caza del lobo 
congelado (Fiesta Ediciones-Quadernos de la Kursala, Universitat de Cadis, 2009) i Belleza de 
barrio (Universitat d’Extremadura, 2008).

Divendres: 16 a 20 h 
Dissabte: 10 a 14 h i de 15 a 20 h 
Diumenge: 10 a 14 h i de 15 a 20 h
Preu: gratuït

Dates: per confirmar 
Places: 15
Inscripció: presentació de candidatures
+info: projectefragments.com

Preu: gratuït
inscripció: MuVIM
+info: projectefragments.com

Data: 14.04.21
Hora: 19 h
Lloc: Saló d’actes–MuVIM

Presentació “Educandos de Benejúzar: 
Especialidad en tapas variadas” 
‘Especialidad en tapas variadas’ és una conferència sobre les festes, 
la fotografia, allò coent, els pasdobles i les cotxeres. 

En 2015 la meua cosina Emma va ser triada reina de les festes del poble. 
Vaig començar a fotografiar les festes d’aquell any per proximitat i interés 
familiar. En els anys següents, aquesta fixació va evolucionar i va ser l’origen 
d’Educands de Benejúzar, el treball que he desenvolupat gràcies a la III Beca 
Fragments. En ‘Especialitat en tapes variades’ compartiré la meua experièn-
cia fotografiant, pensant i donant forma a Educands de Benejúzar. Parlaré 
sobre l’origen, els objectius inicials del treball, la seua evolució, els cops de 
volant al llarg del camí i els dubtes. Faré un repàs per les referències, 
 els treballs que m’han inspirat i comentaré quin paper juguen en l’assaig 
fotogràfic l’humor, Fina “la de la farmàcia” i la música.

Preu: gratuït
inscripció: MuVIM
+info: projectefragments.com

Data: 21.04.21
Hora: 19 h 
Lloc: Saló d’actes–MuVIM

MuVUM 
Carrer Quevedo, 10 València
963 883 742– 963 883 730
www.muvim.es

Unió de Periodistes Valencians
Plaça Forn de Sant Nicolau, 6. València
963 920 968  
www.unioperiodistes.org
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Carlos Aguilera, Lua Ribeira, Cristina de Middel, Juan de la Cruz Megías i Ricardo Cases 


