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El sistema d'Estat Nació es caracteritza per tenir un territori clarament determinat, una població 

constant amb certs trets culturals i lingüístics comuns, és regit per un govern i s'organitza sobre 

la base de lleis aplicables a la població, organismes i entitats que dins d'aquest es 

desenvolupen. 

 

El projecte Estat Nacíó planteja una mirada crítica cap a la construcció de sobirania mitjançant 

la utilització dels discursos, lleis i normes que impliquen a la població no reconeguda com a 

ciutadana mitjançant les diverses lleis d'estrangeria i normatives que afecten als drets i llibertats 

de la població migrant. Al mateix temps, el projecte planteja un anàlisi de diverses icones 

històriques vinculat a processos colonials reconeguts en l'espai públic en l'actualitat.  

 

Mitjançant una sèrie de fotografies s'analitza el reconeixement que en l'actualitat la ciutat de 

Barcelona, realitza a personatges històrics així com la seva implicació directa en processos 

colonials. 

 

A través d'una projecció de video es mostra una classe de llengua catalana impartida a migrants 

extracomunitaris. El procés d'aprenentatge de pronunciació es realitza a a través de la repetició 

de discursos de polítics catalans en relació a la qüestió migratòria. Així mateix les alumnes de la 

classe van ser convidades a transcriure una sèrie d'articles de premsa i documents oficials que 

es mostren en sala. 

 

La mostra es completa amb una projecció del video CC-13, imatges gravades durant la Via 

Catalana l'11 de Setembre de 2013 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniela Ortiz (Cusco, 1985) es llicenciada en Belles Arts, i Xose Quiroga (Ourense, 1979) es 
llicenciat en Dret i tecnic superior en Fotografia. El seu treball pretén generar espais de tensió 
s’exploren els conceptes de racialització, classe social, nacionalitat i genere, per presentar la 
conducta social com una configuració basada en la inclusió i l’exclusió. El fenomen migratori, la 
seva gestió per part d’estats i societats, ha estat un tema central en els seus projectes i recerca. 
 


