
Projecte de Juan José Martín Andrés

Del 13 de juliol al 16 de setembre de 2012

Centre Cultural La Nau
de la Universitat de València
Claustre

ÍNDEX

 La por és el missatge Pàgina 2

 El miedo es el mensaje Pàgina 3

 Crisi espanyola, 1993 Pàgines 4-5 

 Crisi mexicana, 1994 Pàgina 6

 Crisi argentina, 2001 Pàgina 7

Crisi actual  Pàgines 8-11

El miedo 
es el mensaje

El miedo es el mensaje és un projecte d’investigació, do-
cumentació i reflexió que es materialitza mitjançant la 
intervenció site specific de vinil sobre el mur que envolta 
la planta baixa del Claustre del Centre Cultural La Nau; 
el programa Exposició més enllà d’un mur, basat en quatre 
trobades entre artista, comissària i públic que es comple-
menten amb la projecció d’una pel·lícula en cadascun 
d’ells; i mitjançant aquesta publicació.

La instal·lació El miedo es el mensaje reuneix quasi dos cen-
tenars de titulars de premsa que van informar sobre pro-
cessos clau en diferents crisis econòmiques esdevingudes 
a diversos països durant els últims vint anys:

1992-1993 Espanya
1994-1995 Mèxic
2001 Argentina
2008 Actual crisi econòmica mundial

Els titulars han estat seleccionats seguint criteris sub-
jectius establerts per l’artista mateix i s’han triat a par-
tir de premsa consultada en hemeroteques i arxius públics 
i privats. Les fonts de què s’han extret són ABC, Levante 
EMV, El Mundo, El País, Público, El Temps i La Vanguardia, 
per a la crisi espanyola; Expansión, El Financiero, La Jor-
nada, Proceso i Reforma, per a la crisi mexicana; i Ámbito 
Financiero, Clarín, El Cronista, El Día, Diario Popular, El Diario 
de la Región, Página/12 i La Prensa, per a la crisi argentina.

Si bé, a la instal·lació, els titulars s’han presentat seguint 
un ordre aleatori que pot portar el públic, a qui el temps 

apressa, a considerar que pertanyen al mateix temps i 
al mateix espai; ací no solament es recull a manera de 
testimoni perible com va ser la instal·lació, sinó que a 
més s’inclouen de nou ordenats cronològicament i acom-
panyats de la referència bibliogràfica d’on s’han extret.

El miedo es el mensaje uneix la trajectòria de Martín Andrés 
amb dues influències decisives: la teoria del filòsof ca-
nadenc Herbert Marshall McLuhan, les hipòtesis del 
qual sobre el poder dels mitjans de comunicació partien 
del reconeixement de la seua potencialitat per modificar 
el curs i el funcionament de les relacions i les activitats 
humanes, conegut per la seua cèlebre frase “la por és 
el missatge”. D’altra banda, també fa referència a ...en 
tiempos de crisis, obra de Rogelio López Cuenca i Antoni 
Muntadas presentada l’any 2009 en art.es en l’àmbit 
d’ARCO. S’hi reunien diferents titulars de mitjans 
espanyols en què eixia la paraula crisi completa però 
sense referir-se a una de concreta.

Partint d’aquestes premisses, Martín Andrés fa un gir 
més, jugant amb les paraules i allunyant-se d’ambdós 
punts de vista per facilitar una visió més global, fona-
mentada en l’experiència viscuda de períodes de crisi 
ja superats, i que així, ara posats en paral·lel, es pu-
guen identificar les diverses eines emprades per conte-
nir, mitjançant la informació, l’opinió i la reacció dels 
ciutadans.

Més informació:
http://elmiedoeselmensaje.juanjosemartin.com

www.uv.es/cultura
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La por és el missatge

La por és el missatge
La història és una sèrie de mentides acordades.
Quatre diaris hostils són més temibles que mil baionetes. 
Napoleó Bonaparte

Alba Braza Boïls

El miedo es el mensaje és un projecte culminant resultat 
d’obres precedents en què ja es posava en relació i s’apro-
fundia en el mateix tema, com si es tractara d’un puzle 
en continu creixement les peces del qual sempre han 
d’encaixar. L’obra de Juan José Martín Andrés s’ha anat 
desenvolupant a través d’una reflexió marcada per una 
contínua observació del context polític i sobre la mane-
ra en què els mitjans de comunicació, especialment la 
premsa, ens el transmeten. Una trajectòria que va evolu-
cionant amb el pas del temps, adaptant-se a les situacions 
clau de cada moment, com Iraq Slides. Ruler of Darkness 
(2009) tractava de la guerra a l’Iraq i com ara El miedo es el 
mensaje tracta sobre la crisi actual.

Ens trobem davant una experimentació que sorgeix 
després d’una selecció, duta a terme pel mateix artista, 
a partir d’imatges preexistents que en altres moments 
van ocupar portades de llibres, còmics, titulars de diaris 
i cartells de contingut polític, publicats en mitjans de co-
municació de massa. A aquesta selecció, s’hi afegeix una 
completa descontextualització i una nova presentació de 
la imatge que, fidel a l’original, ara dóna lloc a l’obra. 

Huracán Laissez Faire (2012) ja ens anunciava, mitjançant 
continguts que s’entrellacen, El miedo es el mensaje. Es 
tractava d’una intervenció que va plasmar d’una mane-
ra gràfica, a través d’un mapamundi dibuixat sobre mur, 
l’ordre de les crisis mundials dels últims vint anys, usant 
fletxes que marcaven la direcció entre punts de partida i 
conseqüències. De forma paral·lela corria una línia tem-
poral que situava cada una de les crisis econòmiques as-
senyalades en el mapa amb fets historicopolítics clau.

L’obra de Martín Andrés va sempre acompanyada de l’a- 
propiació tant de notícies del present com de fites en la 
història, que transforma com si d’un encàrrec didàctic o 
exercici de la memòria es tractara, subratllant intencio-
nadament nous aspectes i proposant diferents lectures 
mitjançant el record i la reproducció de les fonts docu-
mentals que al seu dia van explicar cada episodi.

Les seues fonts documentals principals solen ser ele-
ments producte de la impremta, els quals reprodueix 
amb la màxima fidelitat aplicant tècniques tradicionals 
com el dibuix al llapis1. El políptic Huracán Laissez Faire 
(2012) reproduïa tretze portades de llibres i assajos sobre 
teoria econòmica; la sèrie Covers (2010), diferents porta-
des clau de les revistes Times i Newsweek; Headers, Covers 
& Advertisements (2010) reproduïa únicament els títols de 
portades de llibres que tractaven el conflicte bèl·lic de 
l’Iraq; la sèrie Ruler of Darkness (2009), portades de còmics, 
llibres i propaganda editats per associacions i col·lectius 
civils anticomunistes dels EUA en les dècades de 1950 a 
1970; i fins i tot abans va proposar obres en què tam-
bé traslladava imatges de cartells electorals mexicans i 
grafits de contingut polític, i els reunia per formar una 
composició o collage fotogràfic que extreia la imatge del 
seu context original (La región más transparente del aire, 
2006-2007). 

La imatge punt de partida és conseqüència de la seua 
passió o mania de construir el seu propi arxiu d’imatges, 
eslògans i notícies de diari de contingut polític, un treball 
de selecció continu que conforma la seua quotidianitat. 
Els documents formen part de la realitat del present i el 
curs de la política va succeint-se.

Curiosament, no importa quina és la tendència o on es 
troba la veritat, sinó la recerca de la incoherència en la 
manera en què els mitjans de comunicació ens transme-
ten les notícies. 

Tots els mitjans ens estoven minuciosament. 
Són tan penetrants en les seues conseqüències personals, 

polítiques, econòmiques, estètiques, psicològiques, morals, 
ètiques i socials, que no deixen cap part de la nostra 

persona intacta, inalterada, sense modificar.
El mitjà és el massatge. 

Cap comprensió d’un canvi social i cultural és possible 
quan no es coneix la manera en què els mitjans

 funcionen com a ambients.
Tots els mitjans són prolongacions 

d’alguna facultat humana, psíquica o física.2

Martín Andrés posa en tensió la veritat, la capacitat o 
la voluntat d’explicar allò que ha passat des de l’objec-
tivitat, alhora que posa en crisi la nostra capacitat de 
memòria, cosa que ens provoca una contínua sorpresa i 
alarma davant una mateixa notícia publicada repetides 
vegades.

Temes que semblaven resolts des de l’antiguitat entrarien 
en fricció si la nostra memòria aconseguira l’impossible. 
Si en les societats prealfabètiques “oir era creure”, es va 
fer un pas més inventant l’escriptura i deixant enrere un 
període basat només en el record de les converses: “La 
ploma d’oca va acabar amb la memòria”.2 Amb l’arribada 
de la impremta obtenim un recurs repetidor. Comptem 
amb la primera mercaderia uniformement repetible que 
s’ha anat estenent i posant al nostre abast, i ens ha per-
mès cada dia tenir un diari a disposició nostra i enfron-
tar-nos, com a conseqüència, a les notícies dia rere dia 
sentint sovint que participem en el “dia de la marmota”.3
 

Si no dedicàrem el temps necessari a veure la instal·lació, 
els quasi dos centenars de títols presentats amb un or-
dre aleatori en El miedo es el mensaje ens podrien semblar 
que estan trets d’un mateix país en un mateix any, i do-
nar-nos la sensació d’actualitat i proximitat. 

La retirada de la inversió estrangera enfonsa la borsa 
i el mercat de deute públic.                          

El País, 25.09.1992 (Espanya) 

El govern imposa més sacrificis per mantenir 
les pensions i la sanitat.                                        

El País, 30.09.1992 (Espanya)

No recorde una retallada salarial així en tot el món.                                                                     
Página/12, 31.05.2001 (Argentina)

Deute intern, en augment.                                                                                                                                         
El Financiero, 27.12.1994 (Mèxic)

Tanmateix, en aturar-nos-hi veiem que els subjectes i el 
factor espai temps canvien; són només els errors els que 
es mantenen com una constant. La història es deixa veure 
com un procés cíclic, basat en la repetició dels qui parti-
cipen i elaboren les regles del joc, i ens transmet la sensa-
ció de no saber la veritat completa del que passa, d’estar 
envoltats de soroll i entreteniment, mentre els processos 
continuen el seu curs.

...els mitjans de comunicació per a les masses 
es poden incloure entre els narcòtics socials 

més directes i eficaços. Poden ser tan eficients 

que fins i tot impediran que el drogat 
s’adone de la seua malaltia.3 

Perquè alguna cosa passa. 
Però un no sap què és.                                                                                                                                             

Ho sap vostè, senyor Jones?
Bob Dylan6

El miedo es el mensaje proposa qüestions i no ofereix respos-
tes. Qüestions que Martín Andrés planteja de forma irò-
nica per invitar-nos a analitzar quant influeix el mitjà en 
el missatge i quanta por ens pot provocar el mitjà infor-
mant-nos sobre realitats que, al capdavall, estan formades 
per persones amb històries i vida pròpies. 

Alba Braza Boïls és comissària independent. Treballa 
entre Espanya i Itàlia. www.albabraza.com

1. Si bé en les obres citades a continuació usa com a tècnica el dibuix, 

en El miedo es el mensaje usa vinil sobre mur. En altres ocasions ha 

utilitzat el vídeo, com en Mandala Bélico (2008), o la instal·lació, 

combinant diferents elements, com en Iraq Slides (2009), en què 

es feien servir plaques de metacrilat, o Laissez Faire (2009), que 

contenia dues banderes. 

2. Marshall McLuhan, El medio es el masaje, Paidós, Madrid, 2010. 

Pàg. 26.

3. Ibid., pàg. 48.

4. En referència a la comèdia Groundhog Day (1993), dirigida per Ha-

rold Ramis. En aquesta pel·lícula, un periodista rondinaire (inter-

pretat per Bill Murray) es veu condemnat a reviure el mateix dia 

una vegada i una altra. Tot es repeteix, tret de la seua percepció, i 

succeeix dia rere dia d’igual manera el que li passa a cada moment.

5. Citació de Lazarsfeld, Merton: 1992:224, en Méndez Rubio, Anto-

nio: Perspectivas sobre comunicación y sociedad, Universitat de Valèn-

cia, 2004. Pàg. 51.

6. Cançó “Ballad Of A Thin Man”. Bob Dylan.

Huracán Laissez Faire, 2012. 
Dibuix a llapis i vinil adhesiu sobre paret. Mides variables.
Cortesia de l’artista. Fotografia: Pablo Llopis Iváñez.
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El miedo es el mensaje

El miedo es el mensaje
La historia es una serie de mentiras acordadas.
Cuatro periódicos hostiles son más temibles que mil bayonetas.
Napoleón Bonaparte

Alba Braza Boïls

El miedo es el mensaje es un proyecto culmen resultado 
de obras precedentes en las que se ya se ponía en rela-
ción y se profundizaba sobre el mismo tema, como si 
se tratase de un puzle en continuo crecimiento cuyas 
piezas siempre tienen que encajar. La obra de Juan José 
Martín Andrés se ha ido desarrollando a través de una 
reflexión marcada por una continua observación del 
contexto político y sobre el modo en que los medios de 
comunicación, especialmente la prensa, nos lo transmi-
ten. Una trayectoria que va evolucionando con el paso 
del tiempo, adaptándose a las situaciones clave de cada 
momento como Iraq Slides. Ruler of Darkness (2009) trataba 
de la Guerra en Irak y como ahora El miedo es el mensaje 
trata sobre la crisis actual.

Estamos ante una experimentación que surge tras una 
selección, llevada a cabo por el mismo artista, a partir de 

imágenes preexistentes que en otros momentos ocupa-
ron portadas de libros, cómics, titulares de periódicos y 
carteles de contenido político, publicados en medios de 
comunicación de masas. A dicha selección, se le suma 
una completa descontextualización y una nueva presen-
tación de la imagen que fiel a la original, ahora da lugar 
a la obra.

Ya Huracán Laissez Faire (2012) nos anunciaba, mediante 
contenidos que se entrelazan,  El miedo es el mensaje. Se tra-
taba de una intervención que plasmó de un modo gráfico 
a través de un mapamundi dibujado sobre muro, el orden 
de las crisis mundiales de los últimos veinte años, usando 
flechas que marcaban la dirección entre puntos de parti-
da y consecuencias. De forma paralela, corría una línea 
temporal que situaba cada una de las crisis económicas 
señaladas en el mapa con hechos histórico-políticos clave.

La obra de Martín Andrés va siempre acompañada de la 
apropiación, sea de noticias del presente como de hitos en 
la historia que transforma como si de un encargo didácti-
co o ejercicio de la memoria se tratase, subrayando inten-
cionadamente nuevos aspectos y proponiendo diferentes 
lecturas mediante el recuerdo y reproducción de las fuen-

tes documentales que en su día contaron cada episodio.
Sus principales fuentes documentales suelen ser elemen-
tos producto de la imprenta, los cuales reproduce con la 
máxima fidelidad aplicando técnicas tradicionales como 
el dibujo a  lápiz1. El políptico Huracán Laissez Faire (2012) 
reproducía trece portadas de libros y ensayos sobre teoría 
economía, la serie Covers (2010) diferentes portadas clave 
de la revista Times y Newsweek; Headers, Covers & Advertise-
ments (2010) reproducía únicamente los títulos de porta-
das de libros que trataban el conflicto bélico de Irak, la 
serie Ruler of Darkness (2009) portadas de cómics, libros 
y propaganda de las décadas de 1950 a 1970, editados 
por asociaciones y colectivos civiles de EEUU anticomu-
nistas; e incluso de forma más temprana, propuso obras 
que también trasladaba imágenes de carteles electorales 
mexicanos y grafitis de contenido político, reuniéndolos 
y formando una composición o collage fotográfico que 
descontextualizaba la imagen de su contexto original (La 
región más transparente del aire, 2006-07). 

La imagen-punto de partida es consecuencia de su pasión 
o manía de construir su propio archivo de imágenes, es-
lóganes y noticias de periódico de contenido político, un 
trabajo de selección continuo que conforma su cotidia-
nidad. Los documentos forman parte de la realidad del 
presente y el curso de la política va sucediéndose.

Curiosamente, no importa cuál sea la tendencia o donde 
esté la verdad, sino la búsqueda de la incoherencia en cómo 
los medios de comunicación nos transmiten las noticias. 

Todos los medios nos vapulean minuciosamente. 
Son tan penetrantes en sus consecuencias personales, 

políticas, económicas, estéticas, psicológicas, 
morales, éticas y sociales, que no dejan parte alguna 

de nuestra persona intacta, inalterada, sin modificar.
El medio es el masaje.

Ninguna comprensión de un cambio social y cultural 
es posible cuando no se conoce la manera en 

que los medios funcionan como ambientes.
Todos los medios son prolongaciones 

 de alguna facultad humana, psíquica o física.”2 

Martín Andrés pone en tensión la verdad, la capacidad 
o la voluntad de contar aquello sucedido desde la ob-
jetividad, a la vez que también pone en crisis nuestra 
capacidad de memoria, lo cual nos provoca una continua 
sorpresa y alarma ante una misma noticia publicada 
repetidas veces.

Temas que parecían resueltos desde la antigüedad entra-
rían en fricción si nuestra memoria alcanzase lo impo- 
sible. Si en las sociedades prealfabéticas “oir era creer”, 
se dio un paso más inventando la escritura y dejando 
atrás un período basado únicamente en el recuerdo de 
las conversaciones: “La pluma de ganso acabó con la 
memoria”3. Con la llegada de la imprenta obtenemos un 
recurso repetidor. Contamos con la primera mercancía 
uniformemente repetible que ha ido extendiéndose y
poniéndose a nuestro alcance, permitiéndonos cada día 
tener un periódico a nuestra disposición y enfrentándonos, 
como consecuencia, a las noticias día tras días sintiendo 
a menudo estar participando en el “día de la marmota”3

Si no dedicásemos el tiempo necesario a ver la instala-
ción, los casi dos centenares de títulos presentados con 
un orden aleatorio en El miedo es el mensaje, podrían pare-
cernos estar sacados de un mismo país en un mismo año, 
dando la sensación de actualidad y cercanía.

 La retirada de la inversión extranjera 
hunde la Bolsa y el mercado de deuda pública.                         

EL PAÍS, 25.09.1992 (España)
 

El Gobierno impone más sacrificios para mantener las 
pensiones y la sanidad.

EL PAÍS, 30.09.1992 (España)

 No recuerdo un recorte
salarial así en todo el mundo.

Página/12, 31.05.2001 (Argentina)

Deuda interna, en aumento.
 El Financiero, 27.12.1994 (México)

Sin embargo, al detenernos vemos que los sujetos y el 
factor espacio tiempo cambian, son sólo los errores los 
que se mantienen como una constante. La historia se 
deja ver como un proceso cíclico, basado en la repetición 
de quienes participan y elaboran las reglas del juego, 
trasmitiéndonos la sensación de no saber la verdad 
completa de lo que está sucediendo, de estar rodeados 
de ruido y entretenimiento, mientras los procesos si-
guen su curso.

... los medios de comunicación para las masas 
pueden incluirse entre los narcóticos sociales 

más directos y eficaces. Pueden ser tan eficientes 
que hasta impedirán que el drogado 

advierta su enfermedad.5 

Por que algo está sucediendo.                                                                                                                                
Pero uno no sabe lo que es.                                                                                                                                             

¿Lo sabe usted, señor Jones?
Bob Dylan6

El miedo es el mensaje propone cuestiones y no ofrece res-
puestas. Cuestiones que Martín Andrés plantea de forma 
irónica para invitarnos a analizar cuánto influye el medio 
en el mensaje y cuánto miedo nos puede provocar el me-
dio informándonos sobre realidades que al fin y al cabo 
están formadas por personas con historias y vida propia. 

Alba Braza Boïls es comisaria independiente. Trabaja en-
tre España e Italia. www.albabraza.com

1. Si bien las obras citadas a continuación usan como técnica el 

dibujo, en El miedo es el mensaje se usa vinilo sobre muro. En 

otras ocasiones ha utilizado el vídeo, Mandala Bélico (2008) o 

la instalación, usando diferentes elementos como Iraq Slides 

(2009) en la que se usaban placas de metacrilato o Laissez Faire 

(2009) que contenía dos banderas.

2.  McLuhan, Marshall, El miedo es el masaje, Paidós, Madrid, 2010. 

Pag. 26.

3.  Ibid., pag. 48.

4.  En referencia a la comedia “Atrapado en el tiempo”, 1993, diri-

gida por Harold Ramis. En dicha película, un periodista gruñón 

(protagonizado por Bill Murray) se ve condenado a revivir, una 

y otra vez, el mismo día. Todo se repite, excepto su percepción, 

sucediéndose día tras día de igual forma lo que le sucede en 

cada momento.

5. Cita de Lazarsfeld, Merton; 1992:224, en: Méndez Rubio, An-

tonio, Perspectivas sobre comunicación y sociedad, Universitat de 

València, 2004. Pag. 51.

6.  Canción “Ballad Of A Thin Man”. Bob Dylan.
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Crisi espanyola, 1993

La Vanguardia, 23.07.1992

Espanya
1992

El País, 19.09.1992

El País, 26.09.1992

Levante EMV, 17.11.1992
1993

El País, 2.05.1993

El Temps, 3.05.1993

El País, 13.05.1993

El País, 14.05.1993

El Mundo, 6.06.1993

El País, 7.07.1993

El Temps, 2.08.1993

ABC, 2.09.1993

El País, 2.10.1993

El País, 21.09.1992

El País, 30.09.1992

La Vanguardia, 16.05.1993

Imatge inferior de les pàgines 4 – 11: 
fragments de l’arxiu digital de l’obra 
El miedo es el mensaje, 2012. 
Instal·lació, vinil adhesiu sobre paret. 
Mides variables. 
Cortesia de l’artista.
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Crisi espanyola, 1993

El País, 27.10.1993

El Mundo, 13.11.1993

El País, 6.10.1993

El País, 10.10.1993

El País, 13.10.1993

El País, 17.10.1993

El Mundo, 17.11.1993

El Mundo, 19.11.1993

El Mundo, 20.11.1993

El Mundo, 21.11.1993

El Mundo, 23.11.1993

El País, 26.11.1993

El Mundo, 27.11.1993

El País, 31.10.1993

El Temps, 4.10.1993

El País, 3.10.1993
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Crisi mexicana, 1994

Expansión, 12.07.1994

Expansión, 28.11.1994
El Financiero, 19.12.1994

El Financiero, 20.12.1994

El Financiero, 22.12.1994

La Jornada, 23.12.1994

El Financiero, 27.12.1994

El Financiero, 29.12.1994

El Financiero, 30.12.1994

El Financiero, 31.12.1994

La Jornada, 1.01.1995

Expansión, 18.01.1995

La Jornada, 26.12.1994

Proceso, 9.01.1995

Proceso, 16.01.1995

Proceso, 23.01.1995

Proceso, 20.02.1995

Proceso, 27.03.1995

Proceso, 4.11.1995

Proceso, 30.12.1995

Proceso, 4.05.1996
Proceso, 1.06.1996

La Jornada, 30.12.1994

Mèxic
1994

1995

1996
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Crisi argentina, 2001

La Prensa, 19.12.2001

Clarín, 21.09.1999

Página/12, 31.05.2001

Página/12, 5.11.2001

Clarín, 2.12.2001

El Día, 6.12.2001

Clarín, 19.12.2001 Diario Popular, 19.12.2001

Página/12, 19.12.2001

El Cronista, 20.12.2001

Página/12, 19.12.2001

Ámbito Financiero, 21.12.2001Diario Popular, 21.12.2001

Clarín, 22.12.2001

Clarín, 24.12.2001

Página/12, 24.12.2001

Clarín, 30.12.2001
El Día, 31.12.2001

El Día, 6.01.2002
Clarín, 31.01.2002

El Diario de la Región, 7.04.2003

El Diario de la Región, 22.04.2003

El Diario de la Región, 23.05.2003

El Diario de la Región, 24.05.2003

El Día, 24.12.2001

Argentina
1999

2001

2002

2003



Crisi actual
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ABC, 17.09.2008

Levante EMV, 16.09.2008 Público, 16.09.2008

Levante EMV, 9.09.2008

Público, 6.10.2008

Levante EMV, 8.10.2008

El País, 11.10.2008

El País, 12.10.2008

La Vanguardia, 26.09.2008

Público, 30.09.2008

El País, 21.09.2008

Público, 1.10.2008

El Temps, 3.10.2008

El País, 26.10.2008

El País, 5.10.2008

ABC, 20.09.2008

Crisi actual
2008
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Crisi actual

Público, 12.11.2008

El País, 16.11.2008

Público, 16.11.2008

El Temps, 6.01.2009

El País, 15.02.2009

El País, 19.03.2009

El País, 3.04.2009

El País, 30.05.2009

El País, 4.10.2009

El Temps, 26.01.2010

El País, 7.04.2010

El Mundo, 30.04.2010

El País, 2.05.2010

El País, 8.05.2010

El País, 15.05.2010

El País, 22.05.2010
El País, 6.06.2010

Público, 16.11.2008

2009

2010

El Temps, 16.03.2010

El País, 20.03.2010

El País, 11.07.2010
El País, 18.07.2010



Crisi actual
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2011

El País, 24.07.2010

El Temps, 27.09.2010

El País, 26.12.2010

La Vanguardia, 7.04.2011

El País, 8.05.2011

El País, 22.05.2011

Público, 1.07.2011

ABC, 16.07.2011

Público, 19.07.2011

Público, 22.07.2011

El País, 29.07.2011

El País, 7.08.2011

Público, 13.08.2011

El País, 21.08.2011

El Mundo, 2.09.2011

El País, 11.09.2011

 

El Mundo, 11.09.2011

La Vanguardia, 25.09.2011

La Vanguardia, 3.10.2011

La Vanguardia, 4.10.2011

Público, 12.07.2011 
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Crisi actual

El País, 23.10.2011

Público, 25.10.2011

Público, 26.10.2011

El Mundo, 28.10.2011

Público, 26.10.2011

Público, 30.10.2011

El Mundo, 4.11.2011

El Mundo, 18.11.2011

El País, 26.11.2011

El Mundo, 25.11.2011El Mundo, 25.11.2011

El País, 27.11.2011

El Mundo, 2.12.2011

2012

El País, 11.12.2011

El Mundo, 9.12.2011

El Mundo, 6.01.2012 

El País, 7.01.2012 

El País, 14.01.2012 

El País, 24.03.2012 

El Temps, 12.06.2012 

El País, 28.01.2012 El País, 28.01.2012 

Público, 9.10.2011



Centre Cultural La Nau
de la Universitat de València
Claustre

Carrer Universitat, 2
46003 València
963 864 377
exponau@uv.es

 facebook.com/lanauuv
 twitter.com/lanauuv
 

Horari:  dilluns a dissabte: de 10 a 20 h.
 diumenge: de 10 a 14 h.
 agost: dilluns a diumenge de 9 a 14 h.
 ENTRADA LLIURE

Centre Cultural La Nau de la Universitat de València 
Claustre
Del 13 de juliol al 16 de setembre de 2012

Organitza
Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació
de la Universitat de València

Produeix
Fundació General de la Universitat de València

Projecte
Juan José Martín Andrés

Comissària
Alba Braza Boïls

Equip d’investigaciò 
Hipatia Chomsky
Domingo Mestre 
Ricardo Palacios López

Coordinació general
Norberto Piqueras Sánchez

Gestió tècnica
Manuel Martínez Tórtola

Comunicació
Magdalena Ruiz 

Disseny i maquetació
Juan José Martín Andrés

Textos
Alba Braza Boïls

Assistència muntatge
Francisco Burguera
Álvaro David
Pedro Herráiz

Traducció de textos al valencià
Servei de Política Lingüística 
de la Universitat de València

Realització i impressió
Mediterráneo Proceso Gráfico s.l.

Agraïments
Paula de Felipe, Laia Miralles Ribera, Gemma Tarazo-
na i Císcar, LA PRENSA Cooperativa de Trabajo y Con-
sumo Limitada, Leo Ramos

Exposició més enllà d’un mur

El  projecte d’exposició s’expandeix més enllà de l’es-
pai expositiu, ampliant-se els continguts en quatre 
trobades entre artista, públic i comissària, en què es 
posaran en relació els continguts de la pel·lícula que 
es projecta amb l’exposició.

Amb la col·laboració d'Aula de Cinema.

Aula Magna del Centre Cultural La Nau
19 hores

Dilluns 16 de juliol 
Memoria del saqueo 

Argentina, França, Suïssa, 2004
Documental
Direcció: Pino Solanas
(Crisi econòmica de l’Argentina, 2001)

Dimarts 17 de juliol
Efecto Tequila

Mèxic, 2010 
Comèdia / Drama
Direcció: León Serment
(Crisi econòmica de Mèxic, 1994)

Divendres 20 de juliol
Margin Call 

EUA, 2011 
Drama 
Direcció: J. C. Chandor
(Crisi econòmica actual)

Dimarts 24 de juliol
Todos a la cárcel

Espanya, 1993 
Comèdia 
Direcció: Luis García Berlanga
(Crisi d’Espanya, 1993)

http://elmiedoeselmensaje.juanjosemartin.com
http://www.uv.es/cultura


