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Inauguració de l'exposició Famílies del món, 
de Peter Menzel 

 
activitats culturals 

 

La inauguració de l'exposició fotogràfica Famílies del món, de 
Peter Menzel, té lloc divendres, 18 de setembre a les 19 h. al 
vestíbul del Paranimf del Rectorat de la URV. La mostra es pot 
visitar fins el 21 d'octubre en els diferents espais en què està 
distribuïda: al mateix Rectorat, a l'edifici Aulari del campus 
Catalunya i al vestíbul de l'ETSEQ i l'ETSE del campus Sescelades.  

Aquesta exposició és una acció de la Càtedra de 
Desenvolupament Sostenible Dow/URV, i està formada per material del llibre Material World a 
Global Family Portrait (1994). Són els retrats de 30 famílies d'estrats socials mitjans de països 
diferents. Les fotografies aporten informació sobre les formes de vida familiar en llocs tan variats 
com Islàndia, Etiòpia, Tailàndia, Uzbekistan, etc. Són també alhora material històric, sociològic, 
antropològic, geogràfic i econòmic, ja que permeten copsar en un cop d'ull el paisatge, la casa, els 
utensilis domèstics, els jocs, vehicles, les creences religioses, etc. de les famílies. I poden donar 
idea de la renda familiar i de la capacitat de consum, la qual cosa permet reflexionar sobre les 
diferències que s'observen. 

Peter Menzel va néixer el 1948 i viu a Napa, a Califòrnia (EUA). Va estudiar fotoperiodisme a la 
Universitat de Boston, i un dels seus primers reportatges és el que està dedicat al festival de 
Woodstock de 1969. A partir d'aleshores Menzel s'ha ocupat de mostrar la realitat del món a 
través de diferents sèries de fotografies que permeten documentar i analitzar fets i situacions 
d'una forma objectiva i alhora altament comparativa. Entre aquestes sèries destaquen les 
dedicades als aliments, l'aigua, el temps atmosfèric, els viatges, la terra, l'energia, la robòtica, la 
mort, etc. 

La Càtedra de Desenvolupament Sostenible va ser creada l'any 2005 per l'empresa Dow Chemical 
Ibérica i la URV. A més de l'exposició, es va encarregar al grup de Projecte APQUA de la URV la 
realització d'una unitat didàctica sobre Equitat i Sostenibilitat, per als alumnes de Secundària i 
Batxillerat, i ara es fa un seminari pràctic destinat als docents perquè el puguin impartir. 


