
NOTA DE PREMSA (31–03–2014) 

 

LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA RET HOMENATGE A PACO ELVIRA 

 

El proper dilluns 7 de abril, a les 15 hores, tindrà lloc l’acte d’homenatge al fotògraf i professor Paco Elvira, 

mort fa poc més d’un any. 

 

Família, alumnes i companys es reuniran a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Comunicació per 

recordar la trajectòria d’un dels fotògrafs més importants de la fotografia contemporània del nostre país. 

 

La revolució dels clavells a Portugal, el conflicte d’Irlanda, la Xina de Mao, Afganistan o la seva profunda 

visió sobre la transició a Espanya després de la mort de Franco són alguns dels temes que s’abordaran —en 

alguns casos amb la projecció d’imatges— durant l’acte. 

 

Xavier Vinader, periodista i escriptor, defensor compromès amb la llibertat d’expressió i company de Paco 

Elvira en molts reportatges i investigacions, tractarà l’experièndcia del seu viatge conjunt a Xina l’any 1979. 

 

Pepe Baeza, editor fotogràfic del Magazine de La Vanguardia, comentarà el projecte documental del fotògraf 

a l’entorn dels canvis socials a Espanya durant la transició. 

 

Pepe Encinas, fotoperiodista i editor gràfic dels suplements d’El Periódico de Catalunya, se centrarà en la 

dimensió d’Elvira com a blogger d’enorme èxit i en especial en una sorprenent secció que va cautivar milers 

d’internautes: “Fotos desde mi ventana”. 

 

A continuació, a les 16 hores, se celebrarà una taula rodona sobre el fotoperiodisme contemporani, moderada 

per Eduard Bertran, director del Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya i profesor de fotografía a la UAB. 

 

La taula rodona comptarà amb la participació de: 

 

Sandra Balsells, fotoperiodista y professora de fotografia a la Facultad de Comunicació Blanquerna (URL) 

 

Laura Terré, historiadora de la fotografía y comisaria de exposiciones. 

 

David Airob, fotoperiodista de La Vanguardia, autor del blog “The W side” i recentment premiat en el World 

Press Photo, categoria multimedia. 

 

Tino Soriano, fotoperiodista, autor de nombrosos llibres de i sobre la fotografía i col·laborador de revistes 

com el National Geográphic. 

 

Kim Manresa, fotoperiodista de La Vanguardia, autor de nombrosos llibres de reportatge fotogràfic, 

guardonat amb diversos premis, entre els quals destaca el Visa d´Or. 

 

La inauguració de l’acte anirà a càrrec del degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), Josep 

Maria Català, i del director del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 

(UAB), Ángel Rodríguez Bravo. 

 

Tancarà l’acte Andrea Elvira, filla del fotògraf, i depositària de la seva valuosa obra. 

 

A les 17.30 hores s’inaugurarà una placa d’homenatge a la figura del gran fotògraf i estimat professor al plató 

de fotografía de la mateixa facultat. 

 

L’acte ha estat organitzat per: 

- Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB); 

- Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual (UAB); 

- Laboratoris de fotografía (UAB); 

- Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); 

- Grup d´Amics de Paco Elvira. 
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