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Amb aquest segon número del Butlletí de la 
Agrupació Fotogràfica de Catalunya de l’any 
2016 es consolida el nostre objectiu de can-
vi, amb l’honesta intenció de fer que el Butlleti 
pugui arribar a convertirse en una revista de fo-
tografia moderna, de referència i d’interès per a 
qualsevol afeccionat a la fotografia. Volem agrair 
el suport, els ànims i múltiples opinions clara-
ment favorables cap a la nova etapa iniciada. 

El present número, a més de mantenir les sec-
cions fixes com la Història i Museu de la AFC 
i les diverses activitats de l’Agrupació (exposi-
cions i concursos)  hem tingut l’oportunitat d’in-
cloure una agenda molt àmplia i de gran interès 
per l’enorme qualitat dels fotògrafs dels quals 
tractem.  

En aquest segon número Victoria Bonet ens 
presenta un magnífic article sobre el pictoria-
lisme i la seva influència internacional en les 
associacions fotogràfiques. El capítol de “pro-
tagonistes” està dedicat a un del símbols més 
destacats dins de l’història de la Agrupació:  
Joan Colom. 

Dins de les exposicions desenvolupades aquest 
últim trimestre en l’AFC, a més de les expo-
sicions col·lectives de diversos membres de 
l’AFC, destaca en gran manera la que en el mes 
d’abril dedicàrem a Ignasi Marroyo i amics. A 
més de les magnífiques fotos d’Ignasi i família, 
en l’exposició vam poder gaudir de extraor-
dinàries fotografies d’insignes fotògrafs com 

Joan Colom, Josep Maria Albero, Joan Fontcu-
berta, Manuel Outumuro, Leopoldo Pomés, Joa-
na Biarnes, Gervasio Sánchez o Emilio Morenat-
ti. Un autèntic  luxe.

Dins de l’apartat “Agenda” en aquest número 
tractem grans exposicions com “Vu’ D’Espag-
ne”, exposició col·lectiva de fotògrafs espanyols 
que van formar part de l’agència francesa Vu, 
l’exposició antològica “Toni Catany: D’anar i Tor-
nar”, celebrada en la Pedrera, l’exposició “Bruce 
Davidson” en la Fundació MAPFRE, l’exposició 
de Vivian Maier en Foto Colectania i els actes 
celebrats en el Museo Reina Sofia amb motiu de 
l’obertura d’una sala dedicada al grup AFAL grà-
cies al material donat per Carlos Pérez Siquier.

En la secció “Museu” Virgili Vera ens presenta 
la magnífica càmera Heidoscop (Franke & Hei-
decke AG B. Braunsweig, Alemanya). Per últim, 
acabem amb la nostra crítica de llibres.

Esperem que puguin gaudir d’aquest nou 
número del nostre Butlletí.

EDITORIAL

Josep Guindo / Francesca Portolés
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Con este segundo número del Butlletí de la 
Agrupació Fotogràfica de Catalunya del año 
2016 se consolida nuestra intención de cambio, 
con la honesta intención de hacer que el Butlleti 
se pueda llegar a convertir en una revista de fo-
tografía moderna, de referencia y de interés para 
cualquier aficionado a la fotografía. Queremos 
agradecer el soporte, los ánimos y múltiples 
opiniones claramente favorables hacia la nueva 
etapa iniciada. 

El presente número, además de mantener las 
secciones fijas como la Historia y Museo de la 
AFC y las diversas actividades de l’Agrupació 
(exposiciones y concursos)  hemos tenido la 
oportunidad de incluir una agenda muy amplia 
y de gran interés por la enorme calidad de los 
fotógrafos de los que tratamos.  

En este segundo número Victoria Bonet nos 
presenta un magnífico artículo sobre el pictoria-
lismo y su influencia internacional en las asocia-
ciones fotográficas. El capítulo de “protagonis-
tas” está dedicado a unos de los símbolos más 
importantes de la AFC: Joan Colom. 

Dentro de las exposiciones desarrolladas este 
último trimestre en la AFC, además de las ex-
posiciones colectivas de diversos miembros de 
la AFC, destaca sobremanera la que en el mes 
de Abril dedicamos a Ignasi Marroyo y amigos. 
Además de las magníficas fotos de Ignasi y 
familia, en la exposición pudimos ver extraordi-
narias fotografías de insignes fotógrafos como 

Joan Colom, Josep Maria Albero, Joan Fontcu-
berta, Manuel Outumuro, Leopoldo Pomés, Joa-
na Biarnes, Gervasio Sánchez o Emilio Morenat-
ti. Un auténtico  lujo.

Dentro del apartado “Agenda” en este número 
tratamos de grandes exposiciones como “Vu’ 
D’Espagne”, exposición colectiva de fotógrafos 
españoles que formaron parte de la agencia 
francesa Vu, la exposición antológica” Toni Ca-
tany: D’anar i Tornar”, celebrada en la Pedrera, 
la exposición de “Bruce Davidson” en la Funda-
ción MAPFRE, la exposión de Vivian Maier en 
Foto Colectania y los actos celebrados en el 
Museo Reina Sofia con motivo de la apertura de 
una sala dedica al grupo AFAL gracias al mate-
rial donado por Carlos Pérez Siquier.

En la sección “Museo” Virgili Vera nos presenta 
la magnífica cámara Heidoscop (Franke & Hei-
decke AG B. Braunsweig, Alemania). Por último, 
terminamos con nuestra crítica de libros. 

Esperamos que puedan disfrutar de este nuevo 
número de nuestro Butlletí.

EDITORIAL

Josep Guindo / Francesca Portolés
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A finals del segle XIX trobem aquest tipus 
d’associacions als principals països europeus i 
Estats Units, on destacaven la Royal Photogra-
phic Society de Londres o la Société Française 
de Photographie de París. Aquí s’agrupaven 
tots aquells que tenien una relació directa amb 
el món de la fotografia, des dels comerciants, 
fins a científics i els anomenats amateurs, que 
desvinculaven la seva afició de qualsevol interès 
econòmic.

La fotografia s’havia constituït en part fonamen-
tal de la cultura burgesa a causa de les seves 
qualitats tant tècniques com artístiques: el prac-
ticant havia d’haver estat instruït en els procedi-
ments necessaris, però també podia aconseguir 
una gran satisfacció personal utilitzant la seva 
imaginació. En un món en expansió, que pre-
sentava innovacions i avenços constants, es va 
convertir en l’entreteniment de moda per a una 
classe social que disposava ja de temps lliure 
per gaudir de les seves aficions i de recursos 
econòmics per poder costejar-les.

Nombrosos aficionats i altres entusiastes van 
necessitar, però, augmentar la consideració 
social de la fotografia; és a dir, donar-li un nou 
prestigi i per a això res millor que incloure-la 
dins de les belles arts. Els aficionats volien que 
les seves obres fossin considerades artístiques, 
com una escultura o una pintura a l’oli, no un 
simple producte de la tècnica.

Les associacions fotogràfiques havien iniciat 
ja des de mitjans del segle XIX aquesta reivin-
dicació, però cap als anys 80 es van produir 
millores tècniques que facilitaven la captació de 
la imatge. Les càmeres es van fer més petites i 
manejables, però sobretot va aparèixer la placa 
seca de gelatinobromur, que venia ja preparada 
per al seu ús de fàbrica i no es necessitava tenir 

A finales del siglo XIX encontramos este tipo de 
asociaciones en los principales países euro-
peos y Estados Unidos, donde destacaban la 
Royal Photographic Society de Londres o la 
Société Française de Photographie (SFP) de 
París. En ellas se agrupaban todos aquellos que 
tenían una relación directa con el mundo de la 
fotografía, desde los comerciantes, hasta cien-
tíficos y los llamados amateurs, que desvincu-
laban su afición de cualquier interés económico.

La fotografía se había constituido en parte 
fundamental de la cultura burguesa debido a 
sus cualidades tanto técnicas como artísticas: 
el practicante debía haber sido instruido en los 
procedimientos necesarios, pero también podía 
conseguir una gran satisfacción personal utili-
zando su imaginación. En un mundo en expan-
sión, que presentaba innovaciones y avances 
constantes, se convirtió en el entretenimiento 
de moda para una clase social que disponía ya 
de tiempo libre para disfrutar de sus aficiones y 
de recursos económicos para poder costearlas. 

Numerosos aficionados y otros entusiastas 
necesitaron, sin embargo, aumentar la consi-
deración social de la fotografía; es decir, darle 
un nuevo prestigio y para ello nada mejor que 
incluirla dentro de las bellas artes. Los amateu-
rs querían que sus obras fueran consideradas 
artísticas, como una escultura o una pintura al 
óleo, no un simple producto de la técnica. 

Las asociaciones fotográficas habían iniciado ya 
desde mediados del siglo XIX esta reivindica-
ción, pero hacia los años 80 se produjeron me-
joras técnicas que facilitaban la captación de la 
imagen. Las cámaras se hicieron más pequeñas 
y manejables, pero sobre todo apareció la placa 
seca de gelatino-bromuro, que venía ya prepa-
rada para su uso de fábrica y no se necesitaba 
tener un laboratorio cerca. A partir de aquí la 
fotografía invadió la vida cotidiana de miles de 

HISTÒRIA DE L’ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA

El pictorialisme: un corrent internacional a les 
associacions fotogràfiques 

Victoria Bonet Carbonell 
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un laboratori a prop. A partir d’aquí la fotografia 
va envair la vida quotidiana de milers de perso-
nes als països més avançats.

El 1888 Kodak va llançar la primera càmera 
de fàcil maneig amb l’eslògan “Vostè premi el 
botó, nosaltres fem la resta”. Es podia comprar 
per 25 dòlars i, després d’impressionar les 
100 fotos del rotllo, era necessari enviar-la a 
Rochester per al seu revelat i nova càrrega. Va 
aparèixer així l’aficionat abocat a la rapidesa, 
que plasmava sobretot la imatge dels membres 
de la seva família, el seu entorn i els esdeveni-
ments de la vida quotidiana.

Però el fotògraf amateur, compromès en la 
revaloració de la fotografia com a art en majús-
cules, no podrà acceptar aquesta nova situació. 
Era necessari elevar la seva categoria i conside-
ració social per aconseguir un prestigi que fins 
ara se li havia negat. Així va ser com va topar 

personas en los países más avanzados. 

En 1888 Kodak lanzó la primera cámara de fácil 
manejo con el slogan “Usted presione el botón, 
nosotros hacemos el resto”. Se podía comprar 
por 25 dólares y, tras impresionar las 100 fotos 
del rollo, era necesario enviarla a Rochester 
para su revelado y nueva carga. Apareció así el 
aficionado abocado a la rapidez, que plasmaba 
sobre todo la imagen de los miembros de su 
familia, su entorno y los acontecimientos de la 
vida cotidiana.

Pero el fotógrafo amateur, comprometido en 
la revalorización de la fotografía como arte 
en mayúsculas, no podrá aceptar esta nueva 
situación. Era necesario elevar su categoría y 
consideración social para conseguir un pres-
tigio que hasta ahora se le había negado. Sin 
embargo, topó con un obstáculo importante en 
su camino hacia la revalorización: el concepto 
de reproducción, que se encuentra en el mismo 

HISTÒRIA DE L’ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA

Portret van Lotte, de dochter van de fotograf, 

Heinrich Kühn, 1911, Rijksmuseum, Amsterdam.

Twee ballerina’s achter het decor, 

Robert Demachy, 1897, Rijksmuseum, Amsterdam.
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amb un obstacle important en el seu camí cap a 
la revaloració: el concepte de reproducció, que 
es troba en el mateix procediment d’obtenció 
de còpies, remetia en aquesta època a la revo-
lució industrial, amb la multiplicació de produc-
tes realitzats en sèrie amb la mínima intervenció 
humana. La màquina semblava anul·lar l’acció 
de l’home impedint la seva expressió artística.

Així doncs, si ja era necessari convèncer els 
escèptics de les possibilitats creatives dels pro-
cediments fotogràfics, van aparèixer a la fi del 
segle XIX dos fenòmens negatius per a la seva 
anhelada revaloració: el professional dedicat a 
la producció de retrats en sèrie a un cost cada 
vegada menor i l’aficionat “intranscendent”, que, 
com hem vist, treia fotografies de la seva vida 
quotidiana amb les noves càmeres barates. 

Els fotògrafs amateurs sortiran en defensa 
de la fotografia, distanciant-se de la pràctica 
impersonal i utilitària per elevar-la a la categoria 
d’art. El món interior de l’autor serà l’únic àmbit 
a tenir en compte a l’hora d’utilitzar la càmera, 

procedimiento de obtención de copias, remitía 
en esta época a la revolución industrial, con la 
multiplicación de productos realizados en serie 
con la mínima intervención humana. La máquina 
parecía anular la acción del hombre impidiendo 
su expresión artística.

Así pues, si ya era necesario convencer a los 
escépticos de las posibilidades creativas de 
los procedimientos fotográficos, aparecieron a 
finales del siglo XIX dos fenómenos negativos 
para su ansiada revalorización: el profesional 
dedicado a la producción de retratos en serie a 
un coste cada vez menor y el aficionado “in-
trascendente”, que, como hemos visto, sacaba 
fotografías de su vida cotidiana con las nuevas 
cámaras baratas. 

Los fotógrafos amateurs saldrán en defensa de 
la fotografía, distanciándose  de la práctica im-
personal y utilitaria para elevarla a la categoría 
de arte. El mundo interior del autor será el único 
ámbito a tener en cuenta a la hora de utilizar la 
cámara, sus emociones e intereses y finalmen-
te su visión de la realidad que le rodea. Así se 
consolidó el “pictorialismo”, la primera corriente 

Foto3 – Sense títol, Claudi Carbonell, cap a 1920,

 MNAC - Dipòsit de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
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les seves emocions i interessos i finalment la 
seva visió de la realitat que l’envolta. Així es va 
consolidar el “pictorialisme”, el primer corrent 
estètic en el camp de la fotografia, que es va 
expandir a nivell mundial a partir dels anys 80 
del segle XIX.

Per aconseguir aquests objectius el fotògraf 
pictorialista es va apropar a la pintura, que es 
va convertir en la seva referència estètica, tant 
en relació als temes com en la composició i els 
procediments d’acabat. En efecte, en la seva in-
tenció d’arribar a aconseguir una obra d’art úni-
ca, moltes vegades s’intervenia en el procés de 
positivat de forma manual. Així, es posaran de 
moda els procediments pictòrics com la goma 
bicromatada, que permetien a l’autor modificar 
el resultat amb el pinzell o altres elements.

Seguint els paràmetres de la pintura, la foto-
grafia es centrarà especialment en el paisatge, 
que apareix en condicions de llum difícils com 
boires, pluja o escenes nocturnes. S’aprecia 
també una forta influència del simbolisme amb 
temes com la dona, en algunes ocasions nua, o 
bé grups de personatges conformant al·legories 
o recreacions d’obres d’art.

A les associacions de les principals ciutats 
europees s’aniran formant grups a la fi del segle 
XIX, totalment compromesos amb el desenvo-
lupament de la fotografia artística. A poc a poc 
se sentiran estranys en el conjunt de socis, que 
moltes vegades tenien altres idees i interessos, 
i s’aniran deslligant, de manera que any rere any 
ciutats com Viena, Londres o París veuran fun-
dar-se noves entitats plenament dedicades al 
pictorialisme. Els amateurs crearan així un espai 
propi on les seves idees podran ser convenient-
ment recolzades en les activitats de l’associació 
i els seus principals exponents podran difondre 
al màxim les seves obres promocionant aquest 
corrent a les ciutats europees més avançades.

estética en el campo de la fotografía, que se 
expandió a nivel mundial a partir de los años 80 
del siglo XIX.

Para conseguir estos objetivos el fotógrafo pic-
torialista se acercó a la pintura, que se convirtió 
en su referencia estética, tanto en relación a los 
temas como en la composición y los procedi-
mientos de acabado. En efecto, en su intención 
de llegar a conseguir una obra de arte única, 
muchas veces se intervenía en el proceso de 
positivado de forma manual. Así, se pondrán 
de moda los procedimientos pictóricos como 
la goma bicromatada, que permitían al autor 
modificar el resultado con el pincel u otros 
elementos.

Siguiendo muchas veces los parámetros de la 
pintura, la fotografía se centrará especialmente 
en el paisaje, que aparece en condiciones de 
luz difíciles como nieblas, lluvia o escenas noc-
turnas. Se aprecia también una fuerte influencia 
del simbolismo con temas como la mujer, en 
algunas ocasiones desnuda, o bien grupos de 
personajes conformando alegorías o recreacio-
nes de obras de arte.

En las asociaciones de las principales ciudades 
europeas se irán formando grupos a finales 
del siglo XIX, totalmente comprometidos con 
el desarrollo de la fotografía artística. Poco a 
poco se sentirán extraños en el conjunto de 
socios, que muchas veces tenían otras ideas e 
intereses, y se irán desgajando, de manera que 
año tras año ciudades como Viena, Londres o 
París verán fundarse nuevas entidades plena-
mente dedicadas al pictorialismo. Los amateurs 
crearán así un espacio propio donde sus ideas 
podrán ser convenientemente apoyadas en las 
actividades de la asociación y sus principales 
exponentes podrán difundir al máximo sus obras 
promocionando esta corriente en las ciudades 
europeas más avanzadas.

En la antigua Sociedad Fotográfica de Viena 
coincidían tanto fotógrafos profesionales como 
científicos de diversas especialidades, fabrican-
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A l’antiga Societat Fotogràfica de Viena coinci-
dien tant fotògrafs professionals com científics 
de diverses especialitats, fabricants, comer-
ciants i aficionats en un conjunt no sempre 
harmoniós. Les tensions es van fer cada vega-
da més evidents fins que el 1887 es va crear 
el Club dels fotògrafs amateurs de Viena que, 
a partir de març de 1893 canviarà aquest nom 
pel de Camera Club. Aquí es desenvoluparà el 
nucli principal del moviment pictorialista vienès 
amb autors com Heinrich Kühn (1866-1944), 
Hugo Henneberg (1863–1918) i Hans Watzek 
(1848–1903).

A Londres, l’actitud autoritària de la direcció de 
la Royal Photographic Society va portar als fo-
tògrafs de tendència artística, encapçalats per 
Henry Peach Robinson (1830-1901) i George 
Davison (1855-1930), a formar el 1892 una 
nova entitat: el Linked Ring Brotherhood. Tam-
bé a Paris es va crear un nou grup pictorialista 
al marge de la Société Française de Photogra-
phie: el Photo-Club de Paris, on van destacar 
els francesos Robert Demachy (1859-1936) i 
Constant Puyo (1857-1933). Les associacions 
fotogràfiques que es van anar creant a partir 
d’aquest moment, tant a Europa com als països 
asiàtics i americans més desenvolupats, tindran 
ja d’entrada un marcat caràcter pictorialista. 

Les instal·lacions de les entitats afavorien la 
pràctica fotogràfica amb els seus laboratoris i 
biblioteca, es facilitava l’aprenentatge amb múl-
tiples cursos de formació, però eren els con-
cursos i exposicions el punt principal de la vida 
de les associacions. Els amateurs se sentien 
atrets per la possibilitat de mostrar les seves 
habilitats i progressos artístics, així com discutir 
i valorar el treball dels seus congèneres. El Saló 
fotogràfic va suposar un pas endavant en la 
valoració general de la fotografia, que requerirà 
a partir d’ara d’esdeveniments ben organitzats 
i autors de reconegut nivell artístic; les teories 
pictorialistes estan en auge a Europa amb les 
seves discussions i diferents tendències, i és 

tes, comerciantes y amateurs en un conjunto no 
siempre armonioso. Las tensiones se hicieron 
cada vez más evidentes hasta que en 1887 
se creó el Club de los fotógrafos amateurs de 
Viena que, a partir de marzo de 1893 cambiará 
este nombre por el de Camera Club. Aquí se 
desarrollará el núcleo principal del movimiento 
pictorialista vienés con autores como Heinrich 
Kühn (1866-1944), Hugo Henneberg (1863–
1918) y Hans Watzek (1848–1903).

En Londres, la actitud autoritaria de la dirección 
de la Royal Photographic Society llevó a los 
fotógrafos de tendencia artística, encabeza-
dos por Henry Peach Robinson (1830-1901) 
y George Davison (1855-1930), a formar en 
1892 una nueva entidad: el Linked Ring Bro-
therhood. También en Paris se creó un nuevo 
grupo pictorialista al margen de la Société 
Française de Photographie: el Foto-Club de 
Paris, donde destacaron los franceses Ro-
bert Demachy (1859-1936) y Constant Puyo 
(1857-1933). Las asociaciones fotográficas 
que se fueron creando a partir de este momen-
to, tanto en Europa como en los países asiáti-
cos y americanos más desarrollados, tendrán ya 
de entrada un marcado carácter pictorialista. 

Las instalaciones de las entidades favorecían 
la práctica fotográfica con sus laboratorios y 
biblioteca, se facilitaba el aprendizaje con múlti-
ples cursos de formación, pero eran los concur-
sos y exposiciones el punto principal de la vida 
de las asociaciones. Los amateurs se sentían 
atraídos por la posibilidad de mostrar sus habi-
lidades y progresos artísticos, así como discutir 
y valorar el trabajo de sus congéneres. El Salón 
fotográfico supuso un paso adelante en la va-
loración general de la fotografía, que requerirá 
a partir de ahora de eventos bien organizados y 
autores de reconocido nivel artístico; las teorías 
pictorialistas están en auge en Europa con sus 
discusiones y diferentes tendencias, y es en 
la asociación fotográfica donde se materializa 
todo este mundo gracias a la energía de los 
nuevos grupos y a la red de contactos que ha 
quedado establecida entre ellos.
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a l’associació fotogràfica on es materialitza tot 
aquest món gràcies a l’energia dels nous grups 
i a la xarxa de contactes que ha quedat esta-
blerta entre ells.

Els llaços d’unió entre les associacions dels 
diferents països sempre van ser estrets. La so-
cietat burgesa valorava especialment el viatge i 
afavoria la sociabilitat entre els integrants d’una 
mateixa classe. Era doncs molt freqüent que els 
fotògrafs es desplacessin a una o altra capital 
i aprofitessin l’ocasió per visitar alguna exposi-
ció rellevant. Naturalment es creaven així llaços 
d’amistat entre ells, que continuaven posterior-
ment per carta. Aquestes relacions feien que 
els fotògrafs més destacats poguessin pertàn-
yer a diferents societats; és a dir, participaven 
intensament en la vida associativa de la seva 
ciutat, però també s’afiliaven a les entitats més 
importants dels països veïns.

Les exposicions internacionals es van consti-
tuir en elements importants d’aquesta xarxa de 
contactes, ja que en ocasions es requeria la 
presència dels principals pictorialistes estran-
gers com a jurat per seleccionar les obres a 
un altre país. Alguns personatges van acabar 
així actuant com a peces clau de la xarxa, com 
Demachy, Heinrich Kühn o el mateix Alfred 
Stieglitz a Estats Units. Grans coneixedors de 
la fotografia artística a tots els nivells, la seva 
opinió era respectada. És per això que escrivien 
freqüentment en els butlletins i participaven als 
debats més importants.

La fotografia espanyola no va aconseguir crear 
associacions fotogràfiques estables fins a finals 
del segle XIX, amb l’aparició el 1899 de la 
Sociedad Fotográfica de Madrid. També aquí 
van acabar vertebrant el moviment de la foto-
grafia artística, gràcies especialment als seus 
concursos i exposicions, que difonien l’obra 
dels autors més destacats. L’any 1923 es va 
fundar l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya a 
Barcelona, convertint-se en el punt de trobada 
del pictorialisme català, especialment a partir 

Los lazos de unión entre las asociaciones de 
los diferentes países siempre fueron estrechos. 
La sociedad burguesa valoraba especialmente 
el viaje y favorecía la sociabilidad entre los inte-
grantes de una misma clase. Era pues muy fre-
cuente que los fotógrafos se desplazaran a una 
u otra capital y aprovecharan la ocasión para 
visitar alguna exposición relevante. Naturalmen-
te se creaban así lazos de amistad entre ellos, 
que continuaban posteriormente por carta. 
Estas relaciones hacían que los fotógrafos más 
destacados pertenecieran a diferentes socieda-
des; es decir, participaban intensamente en la 
vida asociativa de su ciudad, pero también se 
afiliaban a las entidades más importantes de los 
países vecinos.

Las exposiciones internacionales se constitu-
yeron en elementos importantes de esta red de 
contactos, puesto que en ocasiones se requería 
la presencia de los principales pictorialistas 
extranjeros como jurado para seleccionar las 
obras en otro país. Algunos personajes aca-
baron así actuando como piezas clave de la 
red, como Demachy, Heinrich Kühn o el mismo 
Alfred Stieglitz en Estados Unidos. Grandes 
conocedores de la fotografía artística a todos 
los niveles, su opinión era respetada. Es por ello 
que escribían frecuentemente en los boletines y 
participaban en los debates más importantes.

La fotografía española no consiguió crear 
asociaciones fotográficas estables hasta muy a 
finales del siglo XIX, con la aparición en 1899 
de la Sociedad Fotográfica de Madrid. También 
aquí acabaron vertebrando el movimiento de la 
fotografía artística, gracias especialmente a sus 
concursos y exposiciones, que difundían la obra 
de los autores más destacados. En el año 1923 
se fundó l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 
en Barcelona, convirtiéndose en el punto de en-
cuentro del pictorialismo catalán, especialmente 
a partir de la presidencia del Dr. Pla Janini entre 
1927 y 1930.

Joaquim Pla Janini (1879-1970), médico de 
formación, se distinguió desde principios de 
siglo por su enorme influencia entre los ama-
teurs, debida tanto a su maestría en la foto-
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 Bosc de la verge, Claudi Carbonell, no datat, MNAC  

Dipòsit de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

de la presidència del Dr. Pla Janini entre 1927 
i 1930.

Joaquim Pla Janini (1879-1970), metge de 
formació, es va distingir des de principis de 
segle per la seva enorme influència entre els 
amateurs, deguda tant al seu mestratge en la 
fotografia artística com a la seva personalitat 
amable i generosa. Gràcies a la seva folgada 
posició econòmica va poder deixar el seu tre-
ball i dedicar-se totalment a la que havia estat 
fins a aquell moment únicament una afició, des-
tacant per alguns procediments tècnics com el 
bromoli transportat i per la fina sensibilitat dels 
seus paisatges. Com a president de l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Catalunya va promoure tot 
tipus d’activitats, facilitant la consolidació d’un 
important grup de pictorialistes, que van portar 
la fotografia catalana al més alt nivell. Durant 
els anys trenta es va convertir en l’associació 
espanyola més important, amb fotògrafs tan 
prestigiosos com Claudi Carbonell (1891-
1970), Joan Porqueras (1911-1975) o Antoni 
Campañá (1906-1989).

Les associacions fotogràfiques van ser deter-
minants, per tant, en l’ampli desenvolupament 
de la fotografia artística al nostre país, en el 
marc de la constant expansió d’aquest corrent 
a nivell internacional a principis del segle XX. 
Aquí, tanmateix, la implantació del pictorialis-
me va ser tan acusada, que continuarà més 
enllà de la Guerra Civil fins als anys cinquanta, 
marcant profundament la història de la nostra 
fotografia.

grafía artística como a su personalidad amable 
y generosa. Gracias a su holgada posición 
económica pudo dejar su trabajo y dedicarse 
totalmente a la que había sido hasta ese mo-
mento únicamente una afición, destacando 
en algunos procedimientos técnicos como el 
bromóleo transportado y en la fina sensibilidad 
de sus paisajes. Como presidente de l’Agru-
pació Fotogràfica de Catalunya promovió todo 
tipo de actividades, facilitando la consolidación 
de un importante grupo de pictorialistas, que 
llevaron la fotografía catalana al más alto nivel. 
En los años treinta se convirtió en la asociación 
española más importante, con fotógrafos tan 
prestigiosos como Claudi Carbonell (1891-
1970), Joan Porqueras (1911-1975) o Antoni 
Campañá (1906-1989).

Las asociaciones fotográficas fueron deter-
minantes, por la tanto, en el amplio desarrollo 
de la fotografía artística en nuestro país, en la 
constante expansión de esta corriente a nivel 
internacional a principios del siglo XX. Aquí, 
sin embargo, la implantación del pictorialismo 
fue tan acusada, que continuará más allá de la 
Guerra Civil hasta los años cincuenta, marcan-
do profundamente la historia de la fotografía.
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PROTAGONISTES

... no sabia que feia fotografia social, buscava imatges que m’emocionessin, encara 
que no sempre estava segur d’haver-les aconseguit fins que positivava els negatius. 
Jo, com les prostitutes, feia el carrer. Amb les meves fotografies busco ser una espè-

cie de notari de l’època.

En la Rambla hi ha prostitutes, turistes, delinqüents, policies... i jo.

... no sabía que hacía fotografía social, buscaba imágenes que me emocionasen, 
aunque no siempre estaba seguro de haberlas conseguido hasta que positivaba los 
negativos. Yo, como las prostitutas, hacía la calle. Con mis fotografías busco ser una 

especie de notario de la época.

En la Rambla hay prostitutas, turistas, delincuentes, policías... y yo.

Joan Colom, Barcelona 2015 © Josep Guindo 
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Protagonistes: Joan Colom
Josep Guindo

Joan Colom (Barcelona, 30 d’abril de 1921), per-
tany a una generació de fotògrafs que, durant la se-
gona meitat dels anys cinquanta, va protagonitzar 
un moviment que es va denominar “Nova Avant-
guarda” fotogràfica., els quals, inspirats en els tre-
balls de Francesc Catalá Roca, Cartier-Bresson o 
Man Ray que serien els precursors de la composi-
ció en sèries fotogràfiques. Colom ha estat consi-
derat “El millor reporter gràfic de tots els temps a 
Espanya” (Josep María Casademont, un dels prin-
cipals coneixedors d’aquest moviment).

Comptable de professió, es va iniciar relativament 
tarda al món de la fotografia. Al maig de 1957 va 
ingressar en la Agrupació Fotogràfica de Catalunya 
(AFC), concretament el 22 de maig, amb nombre 
de soci 1691. Durant els primers anys participà 
en multitud de salons i concursos fotogràfics. En 
1958 va començar a interessar-se per la realitat 

Joan Colom (Barcelona, 30 de abril de 1921), per-
tenece a una generación de fotógrafos que, durante 
la segunda mitad de los años cincuenta, protagoni-
zó un movimiento que se denominó “Nueva Van-
guardia” fotográfica., los cuales, inspirados en los 
trabajos de Francesc Catalá Roca, Cartier-Bres-
son o Man Ray que serían los precursores de la 
composición en series fotográficas. Colom ha sido 
considerado “ el mejor reportero gráfico de todos 
los tiempos en España” (Josep María Casademont, 
uno de los principales conocedores de este movi-
miento).

Contable de profesión, se inició relativamente tar-
de en el mundo de la fotografía. En mayo de 1957 
ingresó en la Agrupació Fotogràfica de Catalunya 
(AFC), concretamente el 22 de mayo, con número 
de socio 1691. Durante los primeros años participa 
en multitud de salones y concursos fotográficos. En 
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existent al Barri Xino de Barcelona, l’actual Raval, 
convertint-se en un dels principals ulls de la realitat 
allí existent. Colom va desenvolupar, per a aquest 
treball, una tècnica de càmera oculta que li va per-
metre obtenir imatges de l’entorn de la prostitució. 
Així mateix l’any 1960 va participar en la creació del 
grup artístic “El Mussol” (1960-1964), format per 
4 fotògrafs de Barcelona (Colom, Jordi Munt, En-
ric Garcia-Pedret i Ignacio Marroyo) i altres quatre 
fotògrafs de Terrassa (Josep Albero, Antoni Boada, 
Josep Bros i Jordi Vilaseca). A la Sala Aixelà de 
Barcelona es presentarien les dues úniques expo-
sicions del grup (1960 i 1962) . En 1961, també a 
la Sala Aixelà, Colom va fer la seva famosa expo-
sició “El Carrer” on va mostrar una sèrie de peces 
fetes entre 1958 i 1960 al Barri Xino de Barcelona. 
El seu brillant treball va obtenir un reconeixement 
gairebé immediat que li va portar a publicar en pres-
tigioses revistes de l’època com a Art Fotogràfic o 
la revista del grup AFAL.

Al maig de 1962 va ser seleccionat i viatjà a Paris, 

1958 empezó a interesarse por la realidad existen-
te en el Barrio Chino de Barcelona, el actual Raval, 
convirtiéndose en uno de los principales ojos de la 
realidad existente. Colom desarrolló, para este tra-
bajo, una técnica de cámara oculta que le permitió 
obtener imágenes del entorno de la prostitución. Asi-
mismo el año 1960 participó en la creación del gru-
po artístico “El Mussol” (1960-1964), formado por 
4 fotógrafos de Barcelona (Colom, Jordi Munt, Enric 
Garcia-Pedret e Ignacio Marroyo) y otros cuatro fo-
tógrafos de Terrassa (Josep Albero, Antoni Boada, 
Josep Bros y Jordi Vilaseca). En la Sala Aixelà de 
Barcelona se presentarían las dos únicas exposicio-
nes del grupo (1960 y 1962) . En 1961, también 
en la Sala Aixelà, Colom hizo su famosa exposición 
“La Calle” donde mostró una serie de piezas hechas 
entre 1958 y 1960 en el barrio chino de Barcelona. 
Su brillante trabajo obtuvo un reconocimiento casi 
inmediato que le llevó a publicar en prestigiosas re-
vistas de la época como Arte Fotográfico o la revista 
del grupo AFAL.
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formant part del projecte “11 fotògrafs espanyols 
a París” : Maspons, Cualladó, Miserachs, Forcano, 
Cubaró, Basté, Cantero, Masats, Gómez, Ontañón 
i Colom. El resultat d’aquest treball es va exposar al 
novembre de 1962 a la Sala Aixelà de Barcelona, i 
posteriorment a la Sala Biosca de Madrid.

En 1964 es publicà el reportatge de Colom i Ma-
rroyo sobre el Somorrostro i l’obertura del Passeig 
Marítim en El Correo Catalán i el Portfoli Ladies of 
Spain en la revista anglesa Photography (setem-
bre). Aquest mateix any, dins de la col·lecció Pala-
bra e Imagen de Editorial Lumen, també es publicà 
el llibre Izas, rabizas i colipoterras, amb textos de 
Camilo José Cela. Causa gran escàndol l’aparició 
de dos articles sobre l’intent de demanda d’una de 
les dones que apareixien en les fotografies del llibre 
(Solidaritat Nacional , el 6 de Maig de 1964 i en el 
setmanari sensacionalista Per que? No 208, el 16 
de Setembre). A causa d’aquest fet abandona la 
pràctica fotogràfica per un llarg període. A partir de 
la dècada dels noranta reinicià el seu treball com a 
fotògraf i es presenten multitud d’exposicions i lli-
bres sobre la seva obra.

En 2002 va ser guardonat amb el Premio Nacional 
de Fotografía concedit pel Ministerio de Cultura, en 
2003 amb la Medalla d’Or al Mèrit Cultural conce-
dida per l’Ajuntament de Barcelona, en 2004 amb 
el Premi Nacional d’Arts Visuals i en 2006 amb la 
Creu de Sant Jordi, concedides aquestes dues úl-
times distincions per la Generalitat de Catalunya. 
En 2012 va donar el seu extens arxiu fotogràfic al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya i al desembre 
de 2013 es va inaugurar la seva gran exposició an-
tològica en aquest museu. En 2014 es va publicar 
el llibre “Jo faig el carrer. Fotografies 1957-2010).

Coincidim plenament amb les paraules de Josep María 
Casademont. Joan has estat el millor reporter gràfic de 
tots els temps al nostre pais!

En mayo de 1962 fue seleccionado y viajo a Paris, 
formando parte del proyecto ”11 fotógrafos españo-
les a París” : Maspons, Cualladó, Miserachs, Forca-
no, Cubaró, Basté, Cantero, Masats, Gómez, Onta-
ñón y Colom. El resultado de este trabajo se expuso 
en Noviembre de 1962 en la Sala Aixela de Barce-
lona, y posteriormente en la Sala Biosca de Madrid.

En 1964 se publica el reportaje de Colom y Marroyo 
sobre el Somorrostro y la apertura del Paseo Maríti-
mo en El Correo Catalán y Portfolio Ladies of Spain 
en la revista inglesa Photography (septiembre). Ese 
mismo año, dentro de la colección Palabra e Ima-
gen de Editorial Lumen, también se publica el libro 
Izas, rabizas y colipoterras, con textos de Camilo 
José Cela. Causa gran escándalo la aparición de 
dos artículos sobre el intento de demanda de una de 
las mujeres que aparecen en las fotografías del libro 
(Solidaridad Nacional , el 6 de Mayo de 1964 y en el 
semanario sensacionalista ¿Por que? No 208, el 16 
de Septiembre). A causa de este hecho abandona 
la práctica fotográfica por un largo periodo. A partir 
de la década de los noventa reinicia su trabajo como 
fotógrafo y se presentan multitud de exposiciones y 
libros sobre su obra.

En 2002 fue galardonado con el Premio Nacional 
de Fotografía concedido por el Ministerio de Cul-
tura de España, en 2003 con la Medalla de Oro 
al Mérito Cultural concedida por el Ayuntamiento 
de Barcelona, en 2004 con el Premio Nacional de 
Artes Visuales y en 2006 con la Cruz de San Jor-
ge, concedidas estas dos últimas distinciones por 
la Generalidad de Cataluña. En 2012 donó su ex-
tenso archivo fotográfico al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya y en Diciembre de 2013 se inauguró 
su gran exposición antológica en dicho museo. En 
2014 se publicó el libro “Yo hago la calle. Fotogra-
fías 1957-2010).

Coincidimos plenamente con las palabras de Josep Ma-
ría Casademont. Joan has sido el mejor reportero gráfico 
de todos los tiempos en nuestro país!

 

JOAN COLOM
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EXPOSICIÓ:
 “Ignasi Marroyo i amics: retrats”

Mariano Ignacio Marroyo i Rodríguez, més conegut 

com a Ignasi Marroyo, va néixer a Madrid el  1928, 

però l’any següent la seva família es trasllada a 

Barcelona. A partir dels anys seixanta, s’estableix 

a Rubí. Marroyo s’inicià com aficionat a la fotogra-

fia als anys quaranta, després que la seva mare li 

regales una càmera Univex Unica. Anys més tard, 

treballa amb una Baldinette de pas universal que 

li permet fer fotografies de més qualitat; a partir 

d’ aquí, anirà experimentant amb altres càmeres i 

formats. El pas universal però, serà el format del 

gruix de la seva obra. A finals dels anys cinquanta 

ingressa a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, 

i dóna una gran embranzida a la seva afició a la 

fotografia. 

Presenta la seva obra a diversos salons i concur-

sos, i obté alguns premis destacats. L’ any 1960 

Ignasi Marroyo junt amb altres companys de 

l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya i de Terras-

sa: Josep Bros, Jordi Munt, Jordi Vilaseca, Joan 

Colom, Enric García Pedret, Antoni Boada i Josep 

Albero funden el col·lectiu fotogràfic “El Mussol” 

que destacarà per la nova manera d’entendre el 

reportatge fotogràfic , posteriorment anomenats 

“la nova avantguarda”; a Rubí a partir del 1966 

impulsa el grup fotogràfic “El Gra”. Als anys 1963-

1964, junt amb Joan Colom, va ser col·laborador 

de “El Correo Catalan” i operador de cinema 

documental amb el director i crític de cinema Joan 

Francesc de Lasa. A partir de l’any 1972 es va 

dedicar professionalment a la fotografia fins a la 

jubilació, des de llavors es dedica a la conservació, 

ampliació i difusió del seu arxiu. El fons fotogràfic 

Ignasi Marroyo es conserva a l’Arxiu Nacional de 

Mariano Ignacio Marroyo Rodríguez, más conocido 

como Ignasi Marroyo, nació en Madrid en 1928, 

pero el año siguiente su familia se traslada a Barce-

lona. A partir de los años sesenta se establece en 

Rubí.  Marroyo se inició como aficionado a la foto-

grafía en los años cuarenta, después que su madre 

le regalara una cámara Univex Unica. Años más 

tarde, trabaja con una Baldinette de paso universal 

que le permite hacer fotografías de más calidad; a 

partir de aquí irá experimentando con otras cámaras 

y formatos. Pero el paso universal será el forma-

to del grueso de su obra.  A finales de  los años 

cincuenta ingresa en la Agrupación Fotográfica de 

Catalunya, y da un gran impulso a su afición por la 

fotografía. 

Presenta su obra en diversos salones y concursos, 

y obtiene algunos premios destacados. En 1960 

Ignasi Marroyo junto con otros compañeros de la 

Agrupación Fotográfica de Catalunya y de Terrassa: 

Josep Bros, Jordi Munt, Jordi Vilaseca, Joan Colom, 

Enric García Pedret, Antoni Boada i Josep Albero 

fundan el colectivo “El Mussol” que destacará por 

su nueva manera de entender reportaje fotográfico, 

posteriormente denominados “la nueva vanguardia”, 

en Rubí a partir de 1966 impulsa el grupo fotográ-

fico “El Gra”.  En los años 1963-1964, junto con 

Joan Colom, fue colaborador de “El Correo Catalán” 

y operador de cine documental con el director y 

crítico de cine Joan Francesc de Lasa.  A partir del 

año 1972 se dedicó profesionalmente a la fotografía 

hasta la jubilación, desde entonces se dedica a la 

conservación, ampliación y difusión de su archivo.  

El fondo fotográfico Ignasi Marroyo se conserva en 

el Arxiu Nacional de Catalunya desde diciembre de 
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Catalunya des de desembre de 2011. L’any 2014 

va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi.

Com a bon admirador dels grans retratistes del 

segle XX, el retrat sempre ha estat un dels te-

mes preferits d’Ignasi Marroyo, fotògraf rubinenc 

guardonat amb la Creu de Sant Jordi l’any 2014. 

Un bon retrat transmet l’estat d’ànim del subjec-

te, el caràcter i l’entorn. A través de la mirada del 

fotògraf se’ns defineix la personalitat del retratat, 

com a suggeriment, com a invitació, doncs, com 

deia Brassaï, la fotografia ha de suggerir, no insistir 

o explicar.

Si la fotografia recull la immobilització del temps, el 

retrat és la vindicació de l’anhel de l’home a l’eter-

nitat. Congelat en el temps, el subjecte es trans-

forma en objecte. Hi ha tres mirades en el retrat: la 

del fotògraf, la del subjecte i la de l’espectador, així 

com hi ha, segons Roland Barthes, tres pràcti-

ques: fer, experimentar i mirar. Com a espectadors, 

al mirar subvertim l’objecte en subjecte.

La present exposició és una col·lectiva que pretén 

2011. El año 2014 fue galardonado con la Creu de 

Sant Jordi.

Como buen admirador de los grandes retratistas 

del siglo XX, el retrato siempre ha sido uno de los 

temas preferidos de Ignasi Marroyo, fotógrafo rubi-

nense galardonado con la Creu de Sant Jordi el año 

2014. Un buen retrato transmite el estado de ánimo 

del sujeto, el carácter y el entorno. A través de la mi-

rada del fotógrafo se nos define la personalidad del 

retratado, como sugerencia, como invitació, pues, 

como decía Brassai, la fotografía ha de sugerir, no 

insistir o explicar.

Si la fotografía recoge la inmovilización del tiem-

po, el retrato es la reinvindicación del anhelo del 

hombre de la eternidad. Congelado en el tiempo, 

el sujeto se transforma en objeto. Hay tres miradas 

en el retrato: la del fotógrafo, la del sujeto y la del 

espectador, así como hay, según Roland Barthes, 

tres prácticas: hacer, experimentar, y mirar. Como 

espectadores, al mirar subvertimos el objeto en 

sujeto.

© Ignasi Marroyo / ANC © Ignasi Marroyo / ANC 
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ser un mirall entre retrats d’Ignasi Marroyo i retrats 

realitzats pels seus amics fotògrafs vinculats 

d’alguna manera amb ell, des dels amics de Rubí i 

“El Gra”, els companys de l’Agrupació Fotogràfica 

de Catalunya i “El Mussol”, el Foto Club Terrassa 

i els nous amics del seminari de fotografia i perio-

disme d’Albarracín, Terol. Un total de 54 retrats 

que reflectiràn tota mena d’estils i èpoques des de 

la meitat del segle passat fins l’actualitat, però tots 

amb el denominador comú de ser una aproximació 

al temps, o de la lluita contra el temps.

Fotògrafs:  Ignasi Marroyo, Pep Adelantado, Josep 

Maria Albero, Montserrat Altimiras Corderou-

re, Angel Arcega, Joan Baillès, Sandra Balsells, 

Miguel Bergasa, Juana Biarnés, Antoni Boada, 

Manu Brabo, Josep Bros, Cristóbal Castro, Joan 

Colom Altemir, Carme Colomer, Estela de Castro, 

José María Díaz-Maroto, Joan Fontcuberta, Eugeni 

Forcano, Francesc Fossas, Ferran Freixa, Miquel 

Galmes i Creus, Ricard García Vilanova, Ignacio 

Marroyo Lorente, Miquel Mas, Carles Mercader, 

Manel Miras, Víctor Miras, Emilio Morenatti, Fran-

cesc Olivés, Joan Oller, Manuel Outumuro, Miquel 

Planchart, Leopoldo Pomés, Francesca Portolés 

Brasó, Josep Maria Roset, Gervasio Sánchez, Juli 

Sanchez, Ricard Terré, Jordi Vilaseca.

 

La presente exposición es una colectiva que preten-

de ser un espejo entre retratos de Ignasi Marroyo y 

retratos realizados por sus amigos fotógrafos vincu-

lados de alguna manera con él, desde los amigos 

de Rubí y “El Gra”, los compañeros de la Agrupa-

ción Fotográfica de Catalunya y “El Mussol”, el Foto 

Club Terrassa y los nuevos amigos del seminario 

de fotografía y periodismo de Albarracín, Teruel. 

Un total de 54 retratos que reflejarán todo tipo de 

estilos y épocas desde la mitad del siglo pasado 

hasta la actualidad, pero todos con el denominador 

común de ser una aproximación al tiempo, o de la 

lucha contra el tiempo.

Fotógrafos:  Ignasi Marroyo, Pep Adelantado, Josep 

Maria Albero, Montserrat Altimiras Corderoure, Angel 

Arcega, Joan Baillès, Sandra Balsells, Miguel Berga-

sa, Juana Biarnés, Antoni Boada, Manu Brabo, Josep 

Bros, Cristóbal Castro, Joan Colom Altemir, Carme 

Colomer, Estela de Castro, José María Díaz-Maroto, 

Joan Fontcuberta, Eugeni Forcano, Francesc Fossas, 

Ferran Freixa, Miquel Galmes i Creus, Ricard Gar-

cía Vilanova, Ignacio Marroyo Lorente, Miquel Mas, 

Carles Mercader, Manel Miras, Víctor Miras, Emilio 

Morenatti, Francesc Olivés, Joan Oller, Manuel Ou-

tumuro, Miquel Planchart, Leopoldo Pomés, Fran-

cesca Portolés Brasó, Josep Maria Roset, Gervasio 

Sánchez, Juli Sanchez, Ricard Terré, Jordi Vilaseca.

ACTIVITATS DE L’AFC
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© Ignasi Marroyo / ANC 

Mare i fill © Ignasi Marroyo / ANC
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ACTIVITATS DE L’AFC

Joan Fontcuberta “Forquilla”

Josep Maria Albero “El Profe Garcia Pedret”
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Juana Biarnes “Marisol”

Cristóbal Castro “El niño de los caramelos”
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Manuel Outumuro “Ferran Adrià”
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ACTIVITATS DE L’AFC

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: 
QUATRE REFLEXIONS LUL·LIANES 

TERESA GIRONÈS - MANEL SIMON - EI POINT - CARME OLLÉ

Esta muestra fotográfica se justifica porque 

durante el año 2016 se conmemora el año Llull, 

700 años de su muerte (1231-1316). Hemos 

decidido sumarnos a la conmemoración, apor-

tando nuestras propias visiones de la cosmo-

visión luliana. Utilizando diferentes técnicas y 

discursos narrativos, cada uno de nosotros ha 

hecho una aproximación fotográfica a la vida y 

obra de este infatigable luchador de la defen-

sa de la fe cristiana del siglo XIII y XIV, primer 

gran escritor en lengua catalana y autor de 275 

libros, intentando de esta manera y con una vi-

sión poliédrica acercarlo al espectador. 

Aquesta mostra fotográfica es justifica perqué 

durant l’any 2016 es commemora l’any Llull , 

700 anys de la seva mort (1231-1316). Hem 

decidit sumar-nos a la commemoració, aportant 

les nostres pròpies visions de la cosmovisió 

lul·liana.  Utilitzant diferents tècniques i discur-

sos narratius, cadascú de nosaltres ha fet una 

aproximació fotogràfica a la vida i obra d’aquest 

infatigable lluitador de la defensa de la fe cris-

tiana del segle XIII i XIV, primer gran escriptor 

en llengua catalana i autor de 275 llibres, inten-

tant d’aquesta manera, i amb una visió polièdri-

ca, acostar-lo a l’espectador.

Teresa Gironès

Fa un recorregut pel retrat dels diferents perso-

natges que intervenen en “El llibre de les bès-

ties” i dibuixa un paral·lelisme entre la situació 

que reflectía l’obra original de l’edat mitjana i el 

moment actual, amb la convicció profunda de la 

manca de progrés moral de la humanitat.

Manel Simon

Reflexiona sobre la figura de Llull, utilitzant 

petits fragments de la obra “Amic e amat”, que 

intenten posar de relleu la profunditat i com-

plexitat del seu pensament, així com del món 

metafòric que l’acompanya. Imatges de sentit 

poètic donen relleu al component literari i místic 

de l’obra.

Teresa Gironès 

Hace un recorrido por el retrato de los diferen-

tes personajes que intervienen en “El llibre de 

les bèsties” y dibuja un paralelismo entre la situa-

ción que reflejaba la obra original de la edad me-

dia y el momento actual, con la convicción profun-

da de la falta de progreso moral de la humanidad. 

Manel Simon 

Reflexiona sobre la figura de Llull, utilizando peque-

ños fragmentos de la obra “Amic e amat”, que in-

tentan poner de relieve la profundidad y 

complejidad de su pensamiento, así como del 

mundo metafórico que le acompaña. Imágenes 

de sentido poético donan relevancia al compo-

nente literario y místico de la obra. 
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Teresa Gironès

Ei Point Carme Ollé
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Ei point

“Fèlix o Llibre de Meravelles” és el punt de 

partida d’un recorregut fotogràfic per diferents 

indrets del món. Un visió lumínica distorsionada 

ens acosta al viatger i a la dificultat d’incorporar 

objectivament al nostre coneixement el que és 

desconegut. La proposta artística articula la 

interactuació de l’espectador que mitjançant 

post-its podrà deixar les seves impressións so-

bre l’imaginari on s’ansieja viatjar i el topall amb 

la realitat del lloc.

Carme Ollé

Ens apropa al món de les persones amb difi-

cultats visuals, ajuntant en un sol projecte la 

fotografía, l’obra magna de Llull i els codis de 

comunicació per a invidents. Partint d’una foto-

grafía esfèrica de 360º graus que ens recorda 

visualment  “L’Ars” recrea l’alfabet Braille amb 

el que escriu la paraula “Llull” i a través d’un 

“Korto congelao” desenvolupa una unipersonal 

diàleg entre 2 llenguatges vers una recerca.

Ei point 

“Fèlix o Llibre de Meravelles” es el punto de 

partida de un recorrido fotográfico por diferen-

tes lugares del mundo. Una visión lumínica dis-

torsionada nos acerca al viajero y a la dificultad 

de incorporar objetivamente a nuestro conoci-

miento lo que es desconocido.  La propuesta 

artística articula la interacción del espectador 

que mediante post-its podrá dejar sus impresio-

nes sobre el imaginario adonde se ansía viajar y 

el límite con la realidad del lugar. 

Carme Ollé 

Nos acerca al mundo de las personas con difi-

cultades visuales, juntando en un solo proyecto 

la fotografía, la obra magna de Llull y los códi-

gos de comunicación para invidentes.  Partien-

do de una fotografía esférica de 360º graus que 

nos recuerda visualmente “L’Ars” recrea el alfa-

beto Braille con el que escribe la palabra “Llull” 

y a través de un “Korto congelao” desarrolla una 

unipersonal diálogo entre 2 lenguajes hacia una 

búsqueda.

ANUNCI 1/3

ACTIVITATS DE L’AFC
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EXPOSICIÓ COL·LECTIVA “LA TORRE DELS OUS”
ELISENDA DOMINGO - CARME OLLÉ - EI POINT - JORDI CAMPRUBÍ 

 

La Torre de la Creu, també coneguda amb el nom de 

Torre del Ous, Torre Parellada i originalment Torre Gi-

bert, és un edifici d’estil modernista, construïda entre 

el 1913-16 per l’arquitecte Josep M. Jujol i Gibert, el 

més conegut col.laborador de Gaudí, per encàrrec de 

la senyora Josefa Romeu i Grau de Gibert, tia de Jujol, 

per tal d’establir una residència d’estiu.

A l’ombra dels grans mestres del Modernisme, l’arqui-

tectura jujoliana no es realitza amb gaire pressupost, 

però el contrast entre elements emergents i els que 

li donen cos, ens palesa un elegant exercici d’estil no 

farragós que permet apreciar en aquesta obra molts 

elements que són expressats molt abans que apare-

guessin a l’història de l’arquitectura.

La Torre de la Creu, también conocida con el nom-

bre de Torre del Ous, Torre Parellada y originalmente 

Torre Gibert, es un edificio de estilo modernista, cons-

truida entre 1913-16 por el arquitecto Josep M. Jujol 

i Gibert, el más conocido colaborador de Gaudí, por 

encargo de la señora Josefa Romeu i Grau de Gibert, 

tia de Jujol, para establecer una residencia de verano.

A la sombra de los grandes maestros del Modernis-

mo, la arquitectura jujoliana no se realiza con dema-

siado presupuesto, pero el contraste entre elementos 

emergentes y los que le dan cuerpo, nos muestra un 

elegante ejercicio de estilo no farragoso que permite 

apreciar en esta obra muchos elementos que se ex-

presan mucho antes que aparecieran en la historia de 

ACTIVITATS DE L’AFC

Elisenda Domingo Carme Ollé
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ELISENDA DOMINGO I PEDRET. Va néixer a Barce-

lona l’any 1954, va passar uns anys a Londres durant 

la dècada dels 70s. És sòcia de l’Agrupació Fotogrà-

fica de Catalunya des de l’any 1980. Ha participat 

en moltes exposicions col·lectives del grup de dones 

fotògrafes de l’Agrupació al qual pertany des de l’any 

2006. 

CARME OLLÉ I CODERCH. Fotògrafa hodològica 

barcelonina afiliada a l’AFC amb més de 170 exposi-

cions des del 2003. La seva obra ha estat seleccio-

nada en Biennals d’Art Contemporani i premiada en 

concursos internacionals. 

Ei POiNT. Arquitecte i foto compositor a.p.v. barceloní 

la arquitectura.

ELISENDA DOMINGO I PEDRET. Nació en Barcelo-

na el año 1954, pasó unos años en Londres durante 

la década de los 70s. Es socia de la Agrupación 

Fotográfica de Catalunya desde el año 1980. Ha 

participado en muchas exposiciones colectivas del 

grupo de mujeres fotógrafas de la Agrupación, al que 

pertenece desde el año 2006. 

CARME OLLÉ I CODERCH.  Fotógrafa hodológica 

barcelonesa afiliada a la AFC con más de 170 expo-

siciones desde 2003. Su obra ha sido seleccionada 

en Bienales de Arte Contemporáneo y premiada en 

concursos internacionals. 

ACTIVITATS DE L’AFC

Jordi Camprubí

Ei Point
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associat a la AFC. amb més de 80 exposicions des 

del 2004. A destacar les realitzades a Terrassa, Gavà, 

Puebla (Mx), Barcelona, Tarragona, Súria, Granollers, 

Saragossa, Madrid, Donosti, Guayaquil (Eq), París i 

Venècia. Amb les “panofotos” i les “FOLISdNAIK”, de 

pròpia creació, configura el seu novedòs llenguatge 

expressiu, tant en format com en contingut i ús de la 

càmera. La seva obra ha estat seleccionada en Bien-

nals d’Art Contemporani i premiada en concursos 

internacionals. 

JORDI CAMPRUBÍ I BERENGUER. Nascut a 

Barcelona l’any 1958, va estudiar Belles Arts a la 

Universitat de la nostra ciutat. Fa trenta anys que 

és soci de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. 

Membre del Cos de Jurats i del Consell Tècnic. Ha 

participat en importants concursos fotogràfics i ha 

obtingut un gran nombre de premis. Ha fet més de 

20 exposicions fotogràfiques amb temes tan diver-

sos com Minimalisme, Geometria Poètica, El pas del 

Temps, El fragment del fragment, Londres, Temps de 

Flors, etc. Els seus temes preferits en fotografia són: 

l’arquitectura, minimalisme, geometria. És membre de 

la Federació Catalana de Fotografia i ha obtingut la 

distinció d’Artista.

Ei POiNT. Arquitecto y foto compositor a.p.v. barcelo-

nés asociado a la AFC. con más de 80 exposiciones 

dede 2004. A destacar las realizades en Terrassa, 

Gavà, Puebla (Mx), Barcelona, Tarragona, Súria, Gra-

nollers, Saragossa, Madrid, Donosti, Guayaquil (Eq), 

París y Venecia. Con las “panofotos” y las “FOLISd-

NAIK”, de propia creación, configura su novedoso 

lenguaje expresivo, tanto en forma com en contenido 

y uso de la cámara. Su obra ha sido seleccionada en 

Bienales de Arte Contemporáneo y premiada en con-

cursos internacionales. 

JORDI CAMPRUBÍ I BERENGUER. Nacido en 

Barcelona el año 1958, estudió Bellas Artes en la 

Universidad de nuestra ciudad, hace treinta años que 

es socio de la Agrupación Fotográfica de Catalunya. 

Miembro del Cos de vJurats y del Consell Tècnic. Ha 

participado en importantes concursos fotográficos y 

ha obtenido un gran número de premios. Ha hecho 

más de 20 exposiciones fotográficas de temas tan 

diversos como Minimalismo, Geometría Poética, El 

paso del Tiempo, El fragmento del fragmento, Lon-

dres, Tiempo de Flores, etc. Sus temas preferidos en 

fotografia son: la arquitectura, minimalismo, geometría. 

Es miembro de la Federació Catalana de Fotografia y 

ha obtenido la distinción de Artista.

ANUNCI 1/3
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CONCURS D’ARXIUS DIGITALS

ACTIVITATS DE L’AFC

JORDI CAMPRUBÍ “Paisatge 1”

JORDI CAMPRUBÍ “Paisatge 2”

JORDI CAMPRUBÍ “Paisatge 3”

Premi d’Honor a la millor col·lecció de tres obres :
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CONCURS D’ARXIUS DIGITALS

ACTIVITATS DE L’AFC

Premi a les millors dos obres individuals :

CARLES PUNYET   “Àngel”

AGUSTÍ CODINACH “Sense títol”
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CONCURS DE TEMES OBLIGATS 2015 – 2016

ACTIVITATS DE L’AFC

ABRIL: GENT TREBALLANT

Premi blanc i negre: JOSEP ESCALÉ

Premi color: ANTONIO GIL
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MAIG: ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL

PREMI BLANC I NEGRE: Josep Suárez Torrellas

PREMI COLOR: Carles Pociello

ACTIVITATS DE L’AFC
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ELS FOTÒGRAFS ESPANYOLS DE VU’ 
AL FESTIVAL DE SETE 

CHAIS DES MOULINS. SÈTE (LANGUEDOC-ROUSSILLON). 4 - 22 DE MAIG, 2016 

AGENDA

Al bonic poble costaner francès de Sète 
(Llenguadoc-Roussillon) es va celebrar du-
rant aquest passat mes de maig la vuitena 
edició del festival de fotografia “ImageSingu-
liers”  en el qual s’ha pogut veure una exposi-
ció col·lectiva de fotògrafs espanyols que van 
ser promocionats per l’Agència Vu i la Galeria 
que porta el seu nom. 

En el bonito pueblo costero francés de Sète 
(Languedoc-Roussillon) se celebró durante 
este pasado mes de Mayo la octava edición 
del festival de fotografía “ImageSinguliers“ en 
el cual se ha podido ver una exposición colec-
tiva de fotógrafos españoles que fueron pro-
mocionados por la Agencia Vu y la Galería que 
lleva su nombre. 

L’exposició “Vu’ d’Espagne” (Vist a Espanya) 
ha quedat emmarcada dins dels actes de 
celebració del 30 aniversari de la creació de 
l’Agència Vu, i com a homenatge Christian 
Caujolle, que cofundador i, durant molts anys, 
el seu director artístic. Des de la fundació de 
l’Agència en 1986, Caujolle va tenir especial 
interès a promocionar als fotògrafs espanyols 
que van treballar durant complicats anys del 
franquisme (Ricard Terré, Virxilio Viéitez) i 
altres fotògrafs espanyols que en aquells mo-

La exposición “Vu’ d’Espagne” (Visto en Es-
paña) ha quedado enmarcada dentro de los 
actos de celebración del 30 aniversario de la 
creación de la Agencia Vu, y como homenaje 
Christian Caujolle, que cofundador y, durante 
muchos años, su director artístico. Desde la 
fundación de la Agencia en 1986, Caujolle tuvo 
especial interés en promocionar a los fotógra-
fos españoles que trabajaron durante com-
plicados años del franquismo (Ricard Terré, 
Virxilio Viéitez) y otros fotógrafos españoles 
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ments es van considerar “emergents” (Isabel 
Muñoz, Chema Madoz, Garcia-Alíx,etc). 

En realitat, com fa notar Laura Terré, més que 
una exposició col·lectiva “Vu d’Espagne” són 
set exposicions individuals realitzades simul-
tàniament. S’han exposat algunes de les foto-
grafies més representatives de Juan Manuel 
Castro Prieto, Alberto Gracia-Alíx, Cristina 
García Rodero, Chema Madoz, Isabel Muñoz, 
Ricard Terré, Virxilio Viéitez. 

que en aquellos momentos se consideraron 
“emergentes” (Isabel Muñoz, Chema Madoz, 
Garcia-Alíx,etc). 

En realidad, como hace notar Laura Terré, más 
que una exposición colectiva “Vu d’Espagne” 
son siete exposiciones individuales realizadas 
simultaneamente. Se han expuesto algunas 
de las fotografías más representativas de Juan 
Manuel Castro Prieto, Alberto Gracia-Alíx, 
Cristina García Rodero, Chema Madoz, Isabel 
Muñoz, Ricard Terré, Virxilio Viéitez. 

AGENDA

Ricard Terré. Semana Santa Barcelona, 1957
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L’exposició ha servit també per fer un petit 
homenatge a Ricard Terré. Ricard Terré es va 
decidir a ser fotògraf quan va comprovar el 
xoc emocional que produïa, la seva capacitat 
de destil·lar la veritat i la tendresa. Fotografiar 
no tenia res a veure amb l’acte de crear. Es 
tractava de comprendre, de dominar la “mecà-
nica del sentit”. I para això calia ser molt hàbil 
en la tècnica i molt sensible en la manera de 
mirar. Amb les seves sèries fotogràfiques po-
sava a prova el funcionament del món. “Cal 
estar a l’aguait –va dir- El fotògraf se serveix 
de la realitat que li ofereix l’ocasió de l’art. 
Però mai la domina, mai la venç. La realitat 
és lliure i imprevisible.”  Acabant la dècada 
de 1960, va abandonar la fotografia i, com un 
monstre que sorgeix viu del desglaç, va tornar 
a agafar la càmera en 1980. Tot havia canviat 
excepte la seva mirada i l’ànima humana que 
ell observava amb tendresa mecànica. L’obra 
de Ricard Terré no és molt nombrosa, però 
té l’atribut essencial de la bona fotografia: és 
intensa. No és efectista, sinó efectiva. Ve a re-
soldre problemes, a situar les coses en el seu 
lloc. Com si el greixatge de les peces, l’ajust 
dels contrast, el poliment i l’acabat de les for-
mes, milloressin l’ordre moral de l’existència 
(Laura Terré).

La exposición ha servido también para hacer 
un pequeño homenaje a Ricard Terré. Ricard Te-
rré se decidió a ser fotógrafo cuando comprobó el 
shock emocional que producía, su capacidad de 
destilar la verdad y la ternura. Fotografiar no tenía 
nada que ver con el acto de crear. Se trataba de 
comprender, de dominar la “mecánica del senti-
do”. Y para eso había que ser muy hábil en la 
técnica y muy sensible en la manera de mirar. 
Con sus series fotográficas ponía a prueba el 
funcionamiento del mundo. “Hay que estar al qui-
te –dijo- El fotógrafo se sirve de la realidad que le 
ofrece la ocasión del arte. Pero jamás la domina, 
jamás la vence. La realidad es libre e imprevisi-
ble.”  Acabando la década de 1960, abandonó 
la fotografía y, como un monstruo que surge 
vivo del deshielo, volvió a coger la cámara en 
1980. Todo había cambiado excepto su mirada 
y el alma humana que él observaba con ternu-
ra mecánica. La obra de Ricard Terré no es muy 
numerosa, pero tiene el atributo esencial de la 
buena fotografía: es intensa. No es efectista, sino 
efectiva. Viene a resolver problemas, a situar 
las cosas en su sitio. Como si el engrase de 
las piezas, el ajuste de los contraste, el pulido 
y el acabado de las formas, mejoraran el orden 
moral de la existencia (Laura Terré).
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Després de les retrospectives de Francesc 
Català-Roca (2011), Chema Madoz (2013), 
Colita (2014), Leopoldo Pomés (2015), 
aquest any La Fundació Catalunya-La Pe-
drera ens presenta l’exposició “Toni Catany. 
D’anar i tornar”, amb  el comissariat d’Alain 
D’Hooghe i Antoni Garau, vicepresident i 
director de la Fundació Toni Catany respecti-
vament.  Aquesta és la primera gran mostra 
retrospectiva del fotògraf mallorquí des de la 
seva mort l’octubre de 2013. 

L’exposició inclou prop de cent cinquanta fo-
tografies, el 70% d’elles inèdites per al gran 

Después de las retrospectivas de Francesc 
Català-Roca (2011), Chema Madoz (2013), 
Colita (2014), Leopoldo Pomés (2015), este 
año La Fundación Catalunya-La Pedrera nos 
presenta la exposición “Toni Catany. Cuando 
ir era volver”, con  el comisariado de Alain De 
Hooghe y Antoni Garau, vicepresidente y di-
rector de la Fundación Toni Catany respecti-
vamente.  Esta es la primera gran muestra re-
trospectiva del fotógrafo mallorquín desde su 
muerte en octubre de 2013. 

La exposición incluye cerca de ciento cincuen-
ta fotografías, el 70% de ellas inéditas para el 

AGENDA

EXPOSICIÓ: 
“TONI CATANY. D’ANAR I TORNAR”

FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, BARCELONA 15 MARÇ-17 JULIOL.

Toni Catany © Adrià Pujol, 2008
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Nin, Eivissa, 1967 © Toni Catany India © Toni Catany

públic. A més, inclou els objectes que Catany 
col·leccionava i utilitzava en el seu estudi. La 
mostra proposa un suggeridor viatge d’anada 
i tornada per la cartografia íntima de Catany, 
que permet resseguir els llocs i objectes i, 
també, les inquietuds i obsessions  que retro-
bem en les seves imatges i configuren el sin-
gular imaginari que l’acompanyà durant tota 
la seva carrera.

L’exposició comença amb les seves prime-
res experiències amb el calotip, els nus, els 
bodegons i els paisatges de Mallorca. Pros-
segueix amb el retrat, “Mirades Fortuïtes”, 
amb models de Veneçuela, Cuba i l’Índia. 
Continua amb la sèrie “Vaixells i Peixos” que 
va portar de Veneçuela,  les “Natures Mortes” 
dels anys 80, amb flors i fruites exòtiques tro-
bades en els seus viatges, les seves imatges 
més fosques de “Matèria Obscura”, la sèrie 
molt colorista “Parets Mestres”, amb murs 
de tot el món, els “Cossiols” que elaborava 
la seva mare, i finalitza amb la seva darrera 
sèrie “Altars Profans”.

Toni Catany (Llucmajor, 1942 - Barcelona, 
2013). Autodidacta. Viu i treballa a Barcelona 
des de l’any 1960 fins a la seva mort. Des de 
la seva primera exposició, el 1965, va rea-

gran público. Además, incluye los objetos que 
Catany coleccionaba y utilizaba en su estudio. 
La muestra propone un sugerente viaje de ida 
y vuelta por la cartografía íntima de Catany, 
que permite reseguir los lugares y objetos y, 
también, las inquietudes y obsesiones  que re-
encontramos en sus imágenes y configuran el 
singular imaginario que lo acompañó durante 
toda su carrera.

La exposición empieza con sus primeras expe-
riencias con el calotipo, los desnudos, los bo-
degones y los paisajes de Mallorca. Prosigue 
con el retrato, “Miradas Fortuitas”, con mode-
los de Venezuela, Cuba y la India. Continúa 
con la serie “Barcos y Pescados” que trajo de 
Venezuela,  las “Naturas Muertas” de los años 
80, con flores y frutas exóticas encuentros en 
sus viajes, sus imágenes más oscuridades de 
“Materia Oscura”, la serie muy colorista “Pare-
des Maestras”, con muros de todo el mundo, 
los “Cossiols” que elaboraba su madre, y finali-
za con su última serie “Altares Profanos”.

Toni Catany (Llucmajor, 1942 - Barcelona, 
2013). Autodidacta. Vive y trabaja en Barcelo-
na desde el año 1960 hasta su muerte. Desde 
su primera exposición, el 1965, realizó más de 
un centenar de individuales en todo el mundo. 
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litzar més d’un centenar d’individuals arreu 
del món. Mostrà un interès particular a veure 
recollida la seva obra en diversos llibres, re-
flectit en la vintena de llibres que ell mateix es 
va autoeditar i que van merèixer nombrosos 
guardons: “Natures mortes” (1987), premi al 
millor llibre fotogràfic a l’edició de la Prima-
vera Fotogràfica de Barcelona de 1988; “La 
meva Mediterrània” (1991), premi del llibre als 
Rencontres Internationales de la Photogra-
phie d’Arles i guardonat per la Generalitat de 
Catalunya com a millor llibre il·lustrat de l’any; 
“Somniar déus” (1993); “Obscura memòria” 
(1994); “Fotografies” (1997), premi dels Edi-
tors Europeus i premi del llibre català conce-
dit per la Generalitat de Catalunya; “Venesia” 
(2006); “Visions del Tirant lo Blanc” (2007), 
“Altars profans” (2013) i, pòstumament, “Toni 
Catany. Ceràmiques de Miquel Barceló” 

Mostró un interés particular a ver recogida su 
obra en varios libros, lo cual queda reflejado 
en la veintena de libros que él mismo se autoe-
ditó y que merecieron numerosos galardones: 
“Natures mortes” (1987), premio al mejor libro 
fotográfico a la edición de la Primavera Foto-
gráfica de Barcelona de 1988; «La meva Medi-
terrània” (1991), premio del libro a los Rencon-
tres Internationales de la Photographie d’Arles 
y galardonado por la Generalitat de Catalunya 
como mejor libro ilustrado del año; “Somniar 
déus” (1993); “Obscura memòria” (1994); “Fo-
tografies” (1997), premio de los Editores Euro-
peos y premio del libro catalán concedido por 
la Generalitat de Cataluña; “*Venèsia” (2006); 
“Visions del Tirant lo Blanc” (2007), “Altars pro-
fans” (2013) y, póstumamente, “Toni Catany. 
Ceràmiques de Miquel Barceló” (2015).

Altar profà num. 30, 2009 © Toni Catany
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(2015).

El 1991, el Ministeri de Cultura de França el 
nomenà Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. L’any 2000 el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) organitzar una antolò-
gica de la seva obra: «Toni Catany, l’artista 
en el seu paradís». L’any 2001 la Generalitat 
li va otorgar el Premi Nacional d’Arts Plàsti-
ques, i el Ministeri de Cultura, el Premio Na-
cional de Fotografía. L’any 2003 rep el premi 
Ramon Llull de les Arts, que li concedeix el 
Govern de les Illes Balears. A partir de l’any 
2005, aproximadament, s’inicià el procés per 
a la materialització del que va ser, als darrers 
anys de la seva vida, el gran projecte de l’ar-
tista, la creació de la Fundació Toni Catany, a 
Llucmajor. El 2015 va ser declarat Fill Il·lustre 
de la Ciutat de Llucmajor.

En 1991, el Ministerio de Cultura de Francia 
le nombró Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. El año 2000 el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) organizó una antológi-
ca de su obra: «Toni Catany, l’artista en el seu 
paradís». En  2001 la Generalitat le otorgó el 
Premi Nacional d’Arts Plàstiques y el Ministe-
rio de Cultura, el Premio Nacional de Fotogra-
fía. El año 2003 recibió el premio Ramon Llull 
de les Arts, que le concedió el Govern de les 
Illes Balears. A partir de 2005, se inició el pro-
ceso para la materialización del que fué, en los 
últimos años de su vida, el gran proyecto del 
artista, la creación de la Fundació Toni Catany, 
en Llucmajor. En 2015 fue declarado Hijo Ilus-
tre de la Ciudad de Llucmajor.

Bodegó, 2009 © Toni Catany
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BRUCE DAVIDSON A LA FUNDACIÓ
 MAPFRE: EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA

CASA GARRIGA I NOGUÉS, BARCELONA. DEL 28 DE MAIG AL 28 D’ AGOST DE 2016

La Casa Garriga i Nogués de Barcelona acull, 
a partir del dia 28 de maig, la primera retros-
pectiva a Espanya de Bruce Davidson mem-
bre de l’Agència Magnum des de 1958 i un 
dels més destacats fotògrafs de la denomina-
da fotografia humanista. El dia inaugural es 
va comptar amb la presència del propi Bruce 
Davidson, Pablo Jiménez Burillo, el director 
de Cultura de la Fundació MAPFRE i Carlos 
Gollonet, comissari de la mostra i conserva-
dor al capdavant de fotografia de la Fundació 
MAPFRE.

La Casa Garriga i Nogués de Barcelona aco-
ge, a partir del día 28 de mayo, la primera 
retrospectiva en España de Bruce Davidson 
miembro de la Agencia Magnum desde 1958 
y uno de los más destacados fotógrafos de la 
denominada fotografía humanista. El día inau-
gural se contó con la presencia del propio Bru-
ce Davidson, Pablo Jiménez Burillo, el director 
de Cultura de la Fundación MAPFRE y Carlos 
Gollonet, comisario de la muestra y conserva-
dor en cabeza de fotografía de la Fundación 
MAPFRE.

Jimmy Armstrong, Palisades, Nova Jersey, 1958 
© Bruce Davidson / Magnum Photos

Coney Island, Brooklyn, Nova York, 1959
© Bruce Davidson / Magnum Photos

AGENDA



47

Podríem dir que Bruce Davidson (Oak Park, 
Illinois, 1933) pràcticament “va néixer fotò-
graf” ja que va començar als 10 anys, quan 
la seva mare li va muntar una cambra fosca 
a casa, el seu pare li va regalar la seva pri-
mera càmera (una Falcon 127) i un parell de 
rodets, amb el que va començar a fotografiar 
els carrers del seu barri. L’obra de Davidson 

Podríamos decir que Bruce Davidson (Oak 
Park, Illinois, 1933) prácticamente “nació fotó-
grafo” ya que comenzó a los 10 años, cuando 
su madre le montó un cuarto oscuro en casa, 
su padre le regaló su primera cámara (una 
Falcon 127) y un par de carretes, con lo que 
empezó a fotografiar las calles de su barrio. 
La obra de Davidson tiene un estilo muy per-

té un estil molt personal, caracteritzat per la 
seva immensa humanitat  que li porta a inte-
ressar-se per la societat que l’envolta, però 
sobretot per l’individu, per l’ésser humà, que 
forma part d’aquesta societat. Davidson treba-
lla en sèries. Cada sèrie representa un procés 
de recerca, vivències i temps per a l’artista. 
L’obra de Davidson s’ha convertit en imatge 
del seu temps, d’uns anys molt intensos dins 
de la història d’Estats Units.

L’exposició que podem gaudir en la Fundació 
MAPFRE  està organitzada de forma cronolò-
gica i mostra dotze sèries emblemàtiques 
dels seus més de 50 anys de carrera. Encara 
que, evidentment, destaquen les cèlebres 
Brooklyn Gang, East 100th Street, Time of 

sonal, caracterizado por su inmensa humani-
dad  que le lleva a interesarse por la sociedad 
que le rodea, pero sobre todo por el individuo, 
por el ser humano, que forma parte de dicha 
sociedad. Davidson trabaja en series. Cada 
serie representa un proceso de investigación, 
vivencias y tiempo para el artista. La obra de 
Davidson se ha convertido en imagen de su 
tiempo, de unos años muy intensos dentro de 
la historia de Estados Unidos. 

La exposición que podemos disfrutar en la 
Fundación MAPFRE  está organizada de for-
ma cronológica y muestra doce series emble-
máticas de sus más de 50 años de carrera. 
Aunque, evidentemente, destacan sus céle-
bres Brooklyn Gang, East 100th Street, Time 

Central Park, Nova York, 1992-1995 © Bruce Davidson / Magnum Photos
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Change: Civil Rights Movement, Circus o 
Subway, aquesta formidable exposició an-
tològica, amb 190 fotografies, ens permet 
endinsar-nos en altres interessantíssims tre-
balls menys coneguts com Els Wall (1955), 
La Vídua de Montmartre (1956), Anys de 
Viatges (Itàlia, Mèxic, Chicago, Los Angeles, 
Gal·les, Espanya , 1961-1965), Inglatera/
Escòcia (1965), Cafeteria Garden (1973-
1976), Central Park (1992-1995),  i els seus 
treballs més recents Naturalesa de Paris 
(2005-2006) i Naturalesa de Los Angeles 
(2008-2013).

A partir del proper mes de setembre la mos-
tra estarà exposada a la seu de la Fundació 
a Madrid, i després iniciarà la seva itineràn-
cia internacional en el Nederlands Fotomu-
seum de Róterdam i el Centre Italià per la 
Fotografia (CAMERA) de Torí. L’exposició 
Bruce Davidson i la seva itinerància interna-
cional, organitzada per Fundació MAPFRE 
en col·laboració amb Magnum Photos, ha 
estat possible gràcies al suport de TERRA 
Foundation for American Art.

of Change: Civil Rights Movement, Circus o 
Subway, esta formidable exposición antoló-
gica, con 190 fotografías, nos permite aden-
trarnos otros interesantísimos trabajos menos 
conocidos como Los Wall (1955), La Viuda de 
Montmartre (1956), Años de Viajes (Italia, Mé-
xico, Chicago, Los Ángeles, Gales, España , 
1961-1965), Inglatera/Escocia (1965), Cafete-
ría Garden (1973-1976), Central Park (1992-
1995),  y sus trabajos más recientes Naturale-
za de Paris (2005-2006) y Naturaleza de Los 
Ángeles (2008-2013). 

A partir del próximo mes de Septiembre la 
muestra estará expuesta en la sede de la Fun-
dación en Madrid, y después iniciará su itine-
rancia internacional en el Nederlands Fotomu-
seum de Róterdam y el Centro Italiano per la 
Fotografía (CAMERA) de Turín. La exposición 
Bruce Davidson y su itinerancia internacional, 
organizada por Fundación MAPFRE en cola-
boración con Magnum Photos, ha sido posi-
ble gracias al apoyo de TERRA Foundation for 
American Art.

Birmingham, Alabama, 1963 © Bruce Davidson / Magnum Photos
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VIVIAN MAIER : IN HER OWN HANDS
FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA. BARCELONA, 6 DE JUNY - 10 DE SETEMBRE DE 2016

L’exposició de Foto Colectania “Vivian Maier. 
In Her Own Hands” que es presenta per 
primera vegada a Espanya, inclou vuitanta 
fotografies, la majoria d’elles inèdites ja que 
procedeixen de la part de l’arxiu que la pròpia 
Vivian Maier mai va arribar a revelar i que va 
ser comprat per John Maloof en una petita 
subhasta de Chicago en 2007.  La mostra, 
comissariada per Anne Morin, reuneix fotogra-
fies en blanc i negre, fotografies en color i pe-
l·lícules en super8 d’aquesta mainadera que, 
des del casual descobriment de la seva obra 
una mica abans de la seva mort, ha aconse-
guit captivar al món sencer i s’ha convertit en 
una icona de la fotografia.

Vivian Maier (Nova York 1926 – Chicago 
2009)  de mare francesa i pare austro-hon-
garès,  va passar la seva infància a França 
fins al seu retorn a Estats Units en 1951. Va 
treballar de mainadera durant més de quaran-
ta anys, inicialment a Nova York fins a 1955, 

La exposición de Foto Colectania “Vivian 
Maier. In Her Own Hands” que se presenta por 
primera vez en España, incluye ochenta foto-
grafías, la mayoría de ellas inéditas, ya que 
proceden de la parte del archivo que la propia 
Vivian Maier jamás llegó a revelar y que fue 
comprado por John Maloof en una pequeña 
subasta de Chicago en 2007. La muestra, co-
misariada por Anne Morin, reúne fotografías 
en blanco y negro, fotografías en color y pe-
lículas en super8 de esta niñera que, desde 
el casual descubrimiento de su obra un poco 
antes de su muerte, ha conseguido cautivar al 
mundo entero y se ha convertido en un icono 
de la fotografía.

Vivian Maier (Nueva York 1926 – Chicago 
2009) de madre francesa y padre austro-hún-
garo, pasó su infancia en Francia hasta su re-
greso a Estados Unidos en 1951. Trabajó de 
niñera durante más de cuarenta años, inicial-
mente en Nueva York hasta 1955, y posterior-
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Autorretrato, Nueva York, 1953. © Vivian Maier/
Maloof Collection, Cortesía Howard  Greenberg 

Gallery, Nueva York

Nueva York.  © Vivian Maier/Maloof Collection, 
Cortesía Howard  Greenberg Gallery, Nueva York 
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i posteriorment a Chicago.  En els seus dies 
lliures, durant tota la seva vida i de manera 
constant, gairebé obsessiva, Vivian Maier 
prenia fotografies que després no mostrava 
a ningú, de manera que la seva afició  no 
era coneguda ni tan sols per la família amb 
la qual va conviure com a mainadera durant 
més de 17 anys.

Les fotografies d’aquesta fantàstica exposi-
ció mostren escenes de carrer de Nova York 
i Chicago de la segona meitat del segle XX. 
El llenguatge fotogràfic de Maier és la seva 
pròpia experiència visual basada en una ob-
servació discreta i silenciosa del món que 
l’envolta. Amb la seva càmera Rolleiflex de 
mig format capta, amb gran sentit de la com-
posició i de la llum, escenes quotidianes. És 
capaç de mostrar-nos la bellesa de l’ordinari.  
D’altra banda, Vivian Maier va realitzar nom-
brosos autoretrats en els quals apareix darre-
re d’un mirall, en els reflexos dels tolls d’aigua 
o simplement amb el perfil de la seva pròpia 
ombra expandint-se en el sòl. És una exposi-
ció deliciosa, que cap aficionat a la fotografia 
hauria de perdre’s.

mente en Chicago. En sus días libres, duran-
te toda su vida y de manera constante, casi 
obsesiva, Vivian Maier tomaba fotografías que 
luego no mostraba a nadie, de manera que su 
afición no era conocida ni tan siquiera por la fa-
milia con la que convivió como niñera durante 
más de 17 años.

Las fotografías de esta fantástica exposición 
muestran escenas callejeras de Nueva York 
y Chicago de la segunda mitad del siglo XX. 
El lenguaje fotográfico de Maier es su propia 
experiencia visual basada en una observación 
discreta y silenciosa del mundo que la rodea. 
Con su cámara Rolleiflex de medio forma-
to capta, con gran sentido de la composición 
y de la luz, escenas cotidianas. Es capaz de 
mostrarnos la belleza de lo ordinario. Por otra 
parte,Vivian Maier realizó numerosos autorre-
tratos en los que aparece detrás de un espejo, 
en los reflejos de los charcos de agua o sim-
plemente con el perfil de su propia sombra ex-
pandiéndose en el suelo. Es una exposición 
deliciosa, que ningún aficionado a la fotografía 
debería perderse.
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Vivian Maier. Nueva York, c. 1952. © Vivian Maier/
Maloof Collection, Cortesía Howard  Greenberg 

Gallery, Nueva York

Chicagoland. © Vivian Maier/Maloof Collection, 
Cortesía Howard  Greenberg Gallery, Nueva York
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EL MUSEU NACIONAL CENTRE D’ART REI-
NA SOFIA (MNCARS)DEDICA UNA SALA AL 

GRUP FOTOGRÀFIC I LA REVISTA AFAL 
Laura  Terré

El Museu Reina Sofia ha inaugurat una nova 
sala dedicada a l’Arxiu AFAL (Agrupación 
Fotográfica ALmeriense), donat per Carlos 
Pérez Siquier, que reuneix, entre altres do-
cuments, la correspondència creuada entre 
els membres del Grup format pels fotògrafs 
del que es coneix com la generació d’or de la 
fotografia espanyola que va sorgir a mitjans 
de la dècada dels 1950. Aquest col·lectiu 
de fotògrafs es va desenvolupar entorn de 
la revista AFAL, especialitzada en cinema i 
fotografia, fundada i dirigida per José María 
Artero i Carlos Pérez Siquier. El fons docu-
mental donat es compon de cartes i material 
fotogràfic que van intercanviar els seus col·la-
boradors, que van arribar a ser els millors 
fotògrafs de la seva generació, així com de 
llibres, maquetes de la revista, catàlegs de 
les seves exposicions i documents de la ges-
tió, entre altres objectes.

Pioner de l’avantguarda fotogràfica a Espan-
ya, Pérez Siquier va ser fundador, al costat 
de José María Artero, de la revista AFAL que 
es va publicar durant set anys (1956-63) 
aconseguint donar a conèixer la fotografia 
espanyola fora de les nostres fronteres. 
 
El fons que es mostra en el Reina Sofia, reu-
nit per Pérez Siquier durant 60 anys d’activitat 
fotogràfica i curatorial, conserva interessants 
exemplars fotogràfics de diversos autors, 
a més de fotografies pròpies, documents, 
llibres, anuaris internacionals i revistes. La 

El Museo Reina Sofía ha inaugurado una nue-
va sala dedicada al Archivo AFAL (Agrupación 
Fotográfica Almeriense), donado por Carlos 
Pérez Siquier, que reúne, entre otros docu-
mentos, la correspondencia cruzada entre los 
miembros del Grupo formado por los fotógra-
fos de lo que se conoce como la generación 
de oro de la fotografía española que surgió a 
mediados de la década de 1950. Este colec-
tivo de fotógrafos se desarrolló en torno a la 
revista AFAL, especializada en cine y fotogra-
fía, fundada y dirigida por los almerienses José 
María Artero y Carlos Pérez Siquier. El fondo 
documental donado se compone de cartas y 
material fotográfico que intercambiaron sus 
colaboradores, que llegaron a ser los mejores 
fotógrafos de su generación, así como de li-
bros, maquetas de la revista, catálogos de sus 
exposiciones y documentos de la gestión, en-
tre otros objetos.

Pionero de la vanguardia fotográfica en Espa-
ña, Pérez Siquier fue fundador, junto a José 
María Artero, de la revista AFAL que se publicó 
durante siete años (1956-63) logrando dar a 
conocer la fotografía española fuera de nues-
tras fronteras.

El fondo que se muestra en el Reina Sofía, 
reunido por Pérez Siquier durante 60 años de 
actividad fotográfica y curatorial, conserva in-
teresantes ejemplares fotográficos de diversos 
autores, además de fotografías propias, do-
cumentos, libros, anuarios internacionales y 
revistas. La correspondencia guardada es un 
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correspondència guardada és un tresor per a 
la recerca en la història i la teoria fotogràfica 
de la segona meitat de segle XX a Espanya. 
Es guarden les cartes dels joves que després 
van arribar a ser els millors fotògrafs d’aques-
ta generació com Oriol Maspons, Xavier Mi-
serachs, Ramón Masats, Gabriel Cualladó, 
Gonzalo Juanes i Ricard Terré, a més dels 
seus corresponsals d’Almeria, Carlos Pérez 
Siquier i José María Artero.

La nova sala se situa al costat de la qual el 
Museu Reina Sofia dedica a la fotografia dels 
anys cinquanta i seixanta i amb la seva inau-
guració el públic podrà contemplar el creixe-
ment patrimonial de la col·lecció fotogràfica 
del museu. La historiadora de la fotografia 
Laura Terré, que és la comissària d’aquest 
projecte, ha estructurat la sala en tres àmbits, 
començant pel dedicat a la revista AFAL en el 
qual es mostren els seus principals nombres, 
la correspondència de gestió, les maquetes, 
les fotografies originals per a les portades i 
originals fotogràfics dels seus col·laboradors.
 
El segon espai està dedicat als més des-

tesoro para la investigación en la historia y la 
teoría fotográfica de la segunda mitad de siglo 
en España. Se guardan las cartas de los jóve-
nes que después llegaron a ser los mejores 
fotógrafos de esa generación como Oriol Mas-
pons, Xavier Miserachs, Ramón Masats, Ga-
briel Cualladó, Gonzalo Juanes y Ricard Terré, 
además de sus corresponsales almerienses, 
Carlos Pérez Siquier y José María Artero.

La nueva sala se sitúa junto a la que el Mu-
seo Reina Sofía dedica a la fotografía de los 
años cincuenta y sesenta y con su inaugura-
ción el público podrá contemplar el crecimien-
to patrimonial de la colección fotográfica del 
museo. La historiadora de la fotografía Laura 
Terré, que es la comisaria de este proyecto, ha 
estructurado la sala en tres ámbitos, comen-
zando por el dedicado a la revista AFAL en el 
que se muestran sus principales números, la 
correspondencia de gestión, las maquetas, las 
fotografías originales para las portadas y origi-
nales fotográficos de sus colaboradores.

El segundo espacio está dedicado a los más 
destacados fotógrafos del Grupo AFAL y a las 
exposiciones en las que participaron. Entre 

AGENDA
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tacats fotògrafs del Grup AFAL i a les ex-
posicions en les quals van participar. Entre 
aquests figuren noms com els de Leonardo 
Cantero, Joan Colom, Gabriel Cualladó, Paco 
Gómez, Gonzalo Juanes, Ramón Masats, 
Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Paco Onta-
ñon, Carlos Pérez Siquier, Alberto Schommer, 
Ricard Terré i Julio Ubiña. 
 
El recorregut finalitza amb l’apartat protago-
nitzat pels referents internacionals que van 
respondre de manera entusiasta a l’Anuari 
de la Fotografia Espanyola 1958 editat per 
AFAL: Otto Steinert, Giussepe Turroni i Ed-
ward Steichen. També l’aportació del grup 
francès editor de la revista Jeune Photogra-
phie, liderat per Roger Doloy, col·laborador 
de la revista AFAL, i una selecció de les 54 
fotografies originals de l’exposició dels joves 
mexicans del grup “La Ventana” que AFAL va 
itinerar per Espanya entre els anys 1958/60, 
i que formen part de la donació que acaba 
d’ingressar en el MNCARS.

estos figuran nombres como los de Leonardo 
Cantero, Joan Colom, Gabriel Cualladó, Paco 
Gómez, Gonzalo Juanes, Ramón Masats, 
Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Paco Onta-
ñon, Carlos Pérez Siquier, Alberto Schommer, 
Ricard Terré y Julio Ubiña.

El recorrido finaliza con el apartado protago-
nizado por los referentes internacionales que 
respondieron de manera entusiasta al Anua-
rio de la Fotografia Española 1958 editado 
por AFAL: Otto Steinert, Giussepe Turroni y 
Edward Steichen. También la aportación del 
grupo francés editor de la revista Jeune Pho-
tographie, liderado por Roger Doloy, colabora-
dor de la revista AFAL, y una selección de las 
54 fotografías originales de la exposición de 
los jóvenes mexicanos del grupo “La Ventana” 
que AFAL itineró por España entre los años 
1958/60, y que forman parte de la donación 
que acaba de ingresar en el MNCARS.

AGENDA
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Les nostres càmeres
VIRGILI VERA

MUSEU DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA

Heidoscop (Franke & Heidecke AG B. 
Braunsweig, Alemanya)

L’any 1921, aprofitant l’interès d’aquell temps per la fotografia stereo, Paul Francke—a les hores 
Director General de Producció de Voitgländer i Reinhold Heidecke, oftalmòleg interessat en el dis-
seny de càmeres i objectius, després  d’una dècada intents i prototips decideixen llançar al mercat la 
Càmera HEIDOSCOP Stereo amb doble objectiu Zeiss Jena         f 4,5 55 mm els primers models, i 
amb focal de 75 mm més tard. 

Visor  central,  lupa i mirall, plegable, òptica Carl Zeiss Jena Triplet f 3,2 75 mm, algunes, i unes altres 
també amb Tessar. La càmera permet cert descentrament vertical, amb pressió manual i s’acompan-
ya d’un petit nivell.

Format: plaques de vidre 45 x 107 mm.  o film pack. La roda petita del costat dret de la càmera—es-
querra de la foto—és el regulador del obturador –de 1“ fins a 1/300”-... la del costat esquerra permet 
enfocar. Sobre l’objectiu del visor hi ha el regulador de diafragma.

La càmera  va aconseguir un gran èxit, molt per sobre de les expectatives. L’any 1923 es va re-
dissenyar amb el nom Rolleidoscop, una càmera que emprava film format 117, és a dir, càmera 
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réflex stereo per a pel·lícula. La producció d’aquestes càmeres anava en augment i se sap que 
al 1927 es van fer prop de 13.000. Les Rolleidoscop es van fabricar fins a 1940.

Aquesta càmera va ser de vital importància en el desenvolupament de la indústria fotogràfica 
gairebé fins als anys 70’ doncs va donar motiu al naixement del tipus de càmera T.L.R. (Twin 
Lens Reflex) amb l’aparició, en 1928  de la primera Rolleiflex, i que va ser imitada per molts 
uns altres fabricadores. Avui, no obstant això, es reconeix universalment que les Rolleiflex 
TLR, des dels seus primers models fins als últims, han estat tot un símbol de qualitat, aprecia-
da no només pels fotògrafs aficionats, sinó especialment els professionals que a continuació 
van convertir aquestes càmeres en “instruments de producció fotogràfica industrial”,  encara 
que ja parlarem més extensament com mereix en una propera edició.

Col.lecció AFC,  Vitrina 4. 

MUSEU DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA
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NEXES

IMATGE I PARAULA:
INSTANT CONGELAT

- Renoi, ara no porto la càmera !
- Si ara tingués  la càmera !
- M’he perdut aquella imatge per no portar la 

càmera !
- Tant mirar la càmera i m’he perdut aquell ins-

tant precís…!

I com aquestes expressions tantes i  tantes que més o 
menys hem anat dient al llarg de la nostra vida com a 
fotògrafs !

No crec que sempre haguem de portar a sobre una cà-
mera. No dic això. A vegades cal acceptar que una ins-
tantània perduda és la clau per en una altra ocasió estar 
a punt i poder-la capturar.

Sobre la fotografia s’han donat una gran quantitat de 
definicions, amb l’ intent de definir el que em sembla és 
força complicar de definir amb una simple frase. Crec 
que el conjunt de totes elles és la que ens pot donar la 
mesura i encert en la seva definició.

Una, però, que cal contemplar és la virtut que te una 
fotografia per capturar un instant determinat i congelar-lo. 
No és possible parar el pas inexorable del temps, però sí 
que és possible congelar un instant d’aquest temps.

Una mirada  determinada, una expressió carregada de 
significació, un event que per anys que passi, el segui-
rem recordant amb afecte. Aquella situació que mercès 
a la captura fotogràfica, ha pogut ser testimoni davant 
la humanitat d’un fet que ha colpit les consciències i les 
emocions de milers i milions de persones. Aquella des-
gràcia que un oportú fotògraf ha captat i que ha donat 
a conèixer al món aquella injustícia, aquella massacre 
humana, aquella barbaritat, que altrament no hauria estat 
possible ser-ne sabedors.

Aquesta és la grandesa, també, de la fotografia.

El que sembla impossible, ara és possible mercès 
aquesta tècnica, en mans d’una persona amb vocació 
i amant de la fotografia, que sap estar en el lloc oportú, 
en el moment oportú i amb l’eina adequada per congelar 
aquell instant.

Després pot venir el treball de postproducció, per in-
tentar millorar aquella presa, sense però falsejar-la ni 
modificar-la, amb petits retocs de llum, de focus o d’en-
quadrament. L’instant capturat és el gran èxit d’un bon 
professional o un bon “amateur” i el que t’omple de goig 
intern, de sensació d’haver fet la feina ben feta, de justifi-

car aquesta passió o aquesta vocació.

Per més temps que passi, qui no recorda la cara del Ché 
Guevara, captada per Korda i que ha estat reproduïda 
al llarg dels anys, una i mil vegades sobre tot tipus de 
suport i amb variades tècniques reproductives. Tal volta 
ni ell mateix mai va pensar que el seu retrat tindria la 
repercussió mundial que de fet ha tingut. I això, per posar 
un exemple que sempre m’ha colpit, tal vegada perquè 
el Ché va ser un dels herois de la meva joventut. Com 
aquesta tantes i tantes fotos captades per renomenats 
fotògrafs professionals i també, perquè no dir-ho, aquells 
instants íntims que un anònim fotògraf va captar i que 
representa la memòria històrica d’un fet, l’abast del qual, 
pot ser, no més es mou en l’àmbit estrictament familiar.

No sé si és per allò de congelat, com ens passa en tants 
menjars que així conservem sense que es facin malbé o 
que caduquin, però l’expressió ens porta a perpetuar en 
el temps una imatge que no es deteriora, que no caduca 
i que no es fa malbé.

Andreu Clapés i Flaqué
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CRÍTICA DE LLIBRES

Ignasi Marroyo 2015. Edita: Museu Municipal Castell (MMUC). Coordinadors de l’edició: Manel Miras, 
Pilar Marroyo, Joan Gallisà, Carme Ferández.  Abril 2015

Toni Catany. D’Anar i Tornar. Fundació Caixa Catalunya-La Pedrera, 2016.

Es tracta d’un llibre-catàleg que recull, en les 
seves 126 pàgines, un total de 115 magnífi-
ques fotografies de tres exposicions d’Ignasi 
Marroyo: “Somorrostro, Imatges d’una època” , 
“Rubí vist per Ignasi Marroyo” i “Ignasi Marroyo 
i amics - retrats”. En les dues primeres trobem 
emblemàtiques imatges sobre el barraquisme 
en la Barcelona dels anys seixanta (barri del 
Somorrostro) i fotografíes de la ciutat de Rubí 
entre els anys seixanta i noranta. En la tercera 
trobem meravellosos retrats realitzats per Ma-
rroyo i alguns dels seus amics com Pep Abe-
lardo, Josep Maria Albero, Antoni Boada, Joana 
Biarnes, Sandra Balsells, Ricard Terré, Joan Co-
lom, Leopoldo Pomés, Joan Foncuberta, Eugeni 
Forcano, Emilio Morenatti o Gervasio Sánchez... 
Una petita joia!

Llibre editat amb motiu de l’exposició del mateix 
títol realitzada en la Fundació Catalunya-La 
Pedrera, en col·laboració amb la Fundació Toni 
Catany. El llibre, de 165 pàgines, està mag-
níficament editat, amb 96 fotografies molt bé 
reproduïdes i que ens mostren el més destacat 
de l’obra de Toni Catany: Mirades Fortuïtes, 
Barques i Peixos, Natures Mortes, Matèria 
Fosca, Parets Mestres, Cossiols i Altars Pro-
fans. Sens dubte un gran homenatge a aquest 
extraordinari fotògraf.

Se trata de un libro-catálogo que recoge, en sus 126 páginas, un total de 115 magníficas foto-
grafías  de tres exposiciones de Ignasi Marroyo: “Somorrostro, Imágenes de una época” , “Rubí 
visto por Ignasi Marroyo” y “Ignasi Marroyo y amigos - retratos”.  En las dos primeras encontra-
mos emblemáticas imágenes sobre el barraquismo en la Barcelona de los años sesenta (barrio 
del Somorrostro) y fotografías de la ciudad de Rubí entre los años sesenta y noventa.  En la ter-
cera encontramos maravillosos  retratos realizados por Marroyo y algunos de sus amigos como 
Pep Abelardo, Josep Maria Albero, Antoni Boada, Joana Biarnes, Sandra Balsells, Ricard Terré, 
Joan Colom, Leopoldo Pomés, Joan Foncuberta, Eugeni Forcano, Emilio Morenatti o Gervasio 
Sánchez. Una pequeña joya!



58

CRÍTICA DE LLIBRES

Libro editado con motivo de la exposición del mismo título realizada en la Fundació Catalun-
ya-La Pedrera, en colaboración con la Fundació Toni Catany. El libro, de 165 páginas, está 
magníficamente editado, con 96 fotografías muy bien reproducidas y que nos muestran lo más 
destacado de la obra de Toni Catany: Miradas Fortuitas, Barcas y Peces, Naturas Muertas, Ma-
teria Oscura, Paredes Maestras, Cossiols y Altares Profanos. Sin duda un gran homenaje a este 
extraordinario fotógrafo.

Bruce Davidson. Fundació MAPFRE, 2016. Coordinadora Victoria del Val Hernández.

Editat per la Fundació MAPFRE amb motiu de 
la primera exposició antològica del fotògraf 
Bruce Davidson que es realitza a Espanya. És 
un llibre de gran format, amb 317 pàgines i 
247 fotografies, incloent les 190 que podem 
veure en l’exposició de la Fundació MAPFRE. 
Cuidada edició, en el qual la gran majoria de les 
fotografies estan magníficament reproduïdes a 
plena pàgina. Els textos estan escrits per Car-
los Gollonet, Charlotte Cotton, Frits Giersberg, 
Francesco Zanot i Teresa Kroemer. En ells es 
resumeix la trajectòria professional de David-
son, des dels seus inicis en 1955, abans de 
la seva incorporació a l’Agència Magnum, fins 
als seus treballs més recents. Destaquen, per 
descomptat, les cèlebres fotografies de les se-
ves sèries més emblemàtiques com les Bandes 
de Brooklyn, Calli 100 Est, Temps de Canvi, i 
Metre de Nova York. Serà, sense cap dubte, un 
dels millors llibres de l’any

Editado por la Fundación MAPFRE con motivo de la primera exposición antológica del fotógrafo 
Bruce Davidson que se realiza en España. Es un libro de gran formato, con 317 páginas y 247 
fotografías, incluyendo las 190 que podemos ver en la exposición de la Fundación MAPFRE. 
Cuidada edición, en el que la gran mayoría de las fotografías están magníficamente reprodu-
cidas a plena página. Los textos están escritos por Carlos Gollonet, Charlotte Cotton, Frits 
Giersberg, Francesco Zanot y Teresa Kroemer. En ellos se resume la trayectoria profesional de 
Davidson, desde sus inicios en 1955, antes de su incorporación a la Agencia Magnum, hasta 
sus trabajos más recientes. Destacan, por supuesto,  las célebres fotografías de sus series más 
emblemáticas como las Bandas de Brooklyn, Calle 100 Este, Tiempo de Cambio, y Metro de 
Nueva York. Será, sin lugar a dudas, uno de los mejores libros del año .  
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Fundada l'any 1923 
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