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Frases de fotògrafs famosos

“Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías.” 
Henri Cartier-Bresson.

“La fotografia no puede cambiar la realidad pero si puede mostrarla”.
Fred Mc Cullin.

“Una fotografia no se toma, se hace.” 
Ansel Adams.

“No hace falta recurrir a trucos para hacer fotos ... No tienes que hacer posar a nadie ante la cámara. Las fotos 
están ahí, esperando que las hagas. La verdad es la mejor fotografía, la mejor propaganda.” 
Robert Capa.

“Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara”
Lewis Hine.

“Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz” 
Steve McCurry.

“El carácter, como la fotografía, se revela en la oscuridad”. 
Yousuf  Karsh.

“¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana”. 
Imogen Cunningham.
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QUÈ PASSARÀ?

JUNY

1  Comença la fotolliga. Tema del mes: Minimalisme.
7	 Últim	dia	pel	lliurament	de	la	fotografia	per	a	l’exposició	de	la	Gralla.		
 Tema: ABSTRACCIONS.
8	 Il·lumina’t.	Tema:	FOTOCRÍTICA	AMB	ISTOCK
24  Gimcana	fotogràfica.
25		 Últim	dia	per	participar	a	la	Fotolliga.
26	 Primer	dia	per	votar	a	la	Fotolliga.
31 	 Últim	dia	per	votar	a	la	Fotolliga.

1  Comença la fotolliga del mes. Tema del mes: Il·lusions òptiques.
13		 Il·lumina’t.	Tema:	PREPARA’T	UNA	SESSIÓ
14 Sessió	exterior:	STROBIST	(dependrà	de	la	data	del	ral·li)
25		 Últim	dia	per	la	Fotolliga.
26	 Comença	la	votació	de	la	Fotolliga.
31	 Últim	dia	per	votar	a	la	Fotolliga.
	 Ral·li	fotogràfic:	Granollers	es	revel·la

per  Jaume Caballé



QUÈ PASSARÀ?

 A la nostra pàgina web trobaràs l’AGENDA actualitzada sobre les activitats futures que planteja l’Associació.

    Recordeu:

   Recordeu cada dimarts fins el 17 de juny, curs “Com desenvolupar un projecte documental d’autor”,   
   al Centre Cívic Jaume Oller de 19:30h a 21h

FESTA FI DE CURS
JULIOL

per  Jaume Caballé 5

http://www.afjaumeoller.cat/agenda/agenda.phphttp://


ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

L’any 1900, Gaudí va rebre l’encàrrec de projectar el Parc Güell. Güell va entendre 
millor que cap altre dels seus contemporanis el sentit de l’arquitectura de Gaudí. La 
relació que van mantenir no va ser simplement la pròpia d’artista i mecenes, sinó una 
veritable història d’amistat.
Durant molts anys, la família Güell va residir a la casa pairal que hi havia als terrenys on 
es va ubicar la urbanització (actualment és un col·legi), mentre que Gaudí vivia en una 
de les dues cases que s’hi van construir.

Horaris: 
Temporada baixa:  Del 25 d’octubre al 28 de març: de 08:30-18:15
Temporada alta:   Del 4 de maig al 6 de setembre: de 08:00-21:30
Temporada mitja:  Del 29 de març al 3 de maig:de 08:00-20:00

per  Antoni Sesen

Palau Güell

Parc Güell

El Palau Güell és un dels primers encàrrecs importants que va rebre Gaudí a l’inici de la 
seva carrera. Eusebi Güell (industrial, polític i mecenes) va voler que Gaudí li construís 
aquest peculiar palau urbà com a ampliació de la casa familiar que tenia a la Rambla 
de Barcelona.
Es poden realitzar fotografies d’ús personal sense flaix ni trípode. No es permet la 
realització de fotografies o vídeos per a la reproducció i comercialització d’imatges del 
Palau Güell.

Tarifes: General 12€ - Reduïda 8€ - Mini 5€
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Benvolguts lectors i socis, en aquest número us volem presentar l’exposició  “Arissa. 
L’ombra i el fotògraf, 1922-1936” que teniu al vostre abast al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 12 d’abril.

La mostra es compon de més de 160 fotografies en blanc i negre que recorren la seva 
trajectòria professional a través de tres blocs estilístics: el pictorialisme (entre 1922-
1928), l’evolució a la modernitat fins al començament dels anys trenta i la Nova Visió 
(1930-1936) quan Arissa s’incorpora plenament a les avantguardes fotogràfiques.

L’EXPOSICIÓ

Antoni Arissa Asmarats va néixer a Barcelona, al barri de Sant Andreu de Palomar, el 
1900. A partir del 1920 es va fer càrrec de la “Impremta Arissa” que havien fundat els 
seus pares, i va alternar la seva feina d’impressor i tipògraf amb la fotografia.

Encara adolescent, Antoni Arissa va iniciar el seu aprenentatge fotogràfic al Grup Excur-
sionista Bon Temps. A l’Espanya dels primers anys vint, quan Arissa emprèn el seu camí 
artístic, la fotografia estava dominada pel corrent pictorialista; és per això que en la seva 
primera etapa, compresa entre 1922 i 1928, Arissa produeix imatges pictorialistes d’es-
cenes rurals en entorns pròxims a Sant Andreu. Hi trobareu paisatges, retrats i autoretrats, 
i estampes de la vida al camp, sempre ben enquadrades i amb un treball de la llum que 
ja reflectia el seu talent per la tècnica.

També hi trobareu imatges de la seva Barcelona, de la gent que hi trobava així com ofi-
cis i personatges. Les imatges eren sotmeses a manipulacions mitjançant procediments 
pigmentaris i químics, qualificats com a nobles, i donaven un aspecte molt professional a 
totes les fotografies.

Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936, per Ester Garcia i Xavier Torruella 7



L’EXPOSICIÓ
Al començament dels anys trenta,  Arissa finalitza el procés de canvi en la manera de concebre 
la producció fotogràfica. S’acosta a la modernitat, deixant enrere la seva posició d’inspiració 
literària de les imatges costumistes i es transforma en un dels màxims exponents de la Nova 
Visió, un moviment sorgit a mitjans dels anys vint a Alemanya i promogut per Moholy-Nagy.

En aquesta nova etapa hi destaquen la il·luminació i l’angulació, amb les seves llums i ombres, 
i on es demostra el talent d’aquest artista més enllà de la mera composició.

Destaquem que per a treballar Arissa no va necessitar de grans monuments, viatges a llocs 
remots o escenaris majestuosos. Sabia trobar i mostrar l’essència de la quotidianitat  i utilitzant 
objectes personals trivials construïa boniques imatges plenes d’ombres i llums. 

L’any 1939, després de la Guerra Civil, quan a Espanya es van tancar totes les possibles fines-
tres a la fràgil aposta artística, Arissa va penjar la càmera i va caure en l’oblit.

Quan va morir, l’any 1980, la seva família ignorava l’enorme valor del treball realitzat entre 1922 
i 1936. Per això, quan van vendre la casa familiar de Barcelona, el 1982, van llençar la majoria 
de negatius de vidre i van malvendre la resta al mercat dels Encants. 

Les fotografies de l’exposició provenen de les col·leccions de negatius preservats per la Fun-
dación Telefónica i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i incorpora els escassos tiratges 
efectuats per l’autor que es conserven en paper.

Us recomanem activament aquesta exposició per tal de descobrir un fotògraf molt complert, 
que sabia treballar tots els camps i que dominava les llums i les ombres com pocs. 

El procés de recuperació de la seva figura és una manera de projectar llum on mai no hi hauria 
hagut d’haver ombra.

Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936, per Ester Garcia i Xavier Torruella 8



Espai taller. 
L’exposició inclou un espai taller amb diversos materials i escenes per finalitzar la 
visita amb una experiència fotogràfica a partir de la llum i l’ombra. 

Activitat disponible els caps de setmana i festius, gratuïta amb l’entrada a 
l’exposició.

L’EXPOSICIÓ
Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936, per Ester Garcia i Xavier Torruella 9



A LA XARXA

Siéntate y observa…

http://sientateyobserva.com/ 

En aquesta pàgina trobarem entrevistes, cites, exposicions, textos etc. etc. Molt interessant 
per exemple la secció “Peu de foto”.

Oscar en Fotos:

http://oscarenfotos.com/

Interessantíssima pàgina dedicada a reflexions i idees sobre la fotografia. 
De lectura obligada per exemple l’article “L’ofici del fotògraf”. Val la pena 
passejar-hi de tant en tant.

10per Antoni Sesen

http://sientateyobserva.com/
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LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Juanjo, l’ú de març

Francesc ha dit...
Molt bon macro

Antoni ha dit ...
Sempre és un plaer veure els teus treballs. 
Aquesta en concret té un enquadrament molt 
ben buscat.

Consol ha dit...
Una fotografia preciosa, felicitats.

Tomàs ha dit...
Jo la trobo genial,el punt just que demana la foto, 
extraordinaria !!!

Frederic ha dit...
Molt aconseguida !!!! Pot servir per la fotolliga 
d’aquest mes.

Joan Carles Martinez ha dit...
Molt maca la foto

11



FOTOLLIGA INFANTIL

Març
Blanc 
Àlex Fernández

Febrer
Taula periòdica
Alba Samper

Gener. 
Emocions. 
Alba Samper

Guanyadors 12



FOTOLLIGA

Gener.
Emocions. 
Ferran Amelibia

Febrer.
Taula periòdica. 

Joan Bigas.

 Març.
 Blanc.
 Núria Bigas

Guanyadors 13



TECNOLOGIA

Per a portar una càmera amb objectiu.
Mida ajustable.
Butxaca per a dues targetes de memòria.

http://www.blackrapid.com

Preu: 55 €

 BLACK RAPID CORREA RS-4 CLASSIC

Disseny ergonòmic.
Mosquetó de seguretat.
Butxaca per a targeta de memòria.
Clips ajustables.
Placa de subjecció.

http://www.qstrap.co.uk
Preu: 28 €

 Single Q strap

Corretges per portar la càmera. 

El principal avantatge de les corretges de ti-
pus Black Rapid és la seva ergonomia i que 
faciliten un millor repartiment del pes.

Però a més d’aquest millor repartiment del 
pes, ofereixen un sistema d’ancoratge dife-
rent al tradicional, ja que en lloc d’utilitzar 
els enganxalls superiors de la càmera, com 
utilitzen les corretges tradicionals, van anco-
rades sobre la rosca inferior de la càmera, la 
que s’utilitza per situar la càmera sobre un 
trípode.

Gràcies a aquest tipus d’ancoratge de la cà-
mera, i mitjançant una sivella, la càmera és 
pot desplaçar fàcilment al llarg de tota la co-
rretja. El que permet passar ràpidament de 
la posició de repòs (al maluc), a la posició 
de tret.

Sempre a punt de disparar!!!

14
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L’ENTREVISTA 

Per començar m’agradaria preguntar-te com va néixer la nostra 
Associació Fotogràfica i com es va despertar la teva afició per 
la fotografia?

Vaig fer un parell de cursets  de fotografia en el Centre Cívic 
Jaume Oller, i va ser en acabar un d’aquest cursets que un grup 
de companys ens varem engrescar amb la idea de crear aquesta 
Associació Fotogràfica. Quan en varem parlar per primer cop era, 
aproximadament, pel mes de juny i, amb molta il·lusió, el setembre 
següent varem iniciar les gestions per posar en marxa la nova 
Associació. Abans de fer fotografies, i ja des de sempre, he estat 

molt fascinada per tot tipus d’imatges. En la fotografia em vaig 
iniciar durant un viatge. El resultat em va satisfer i és així com va 
començar la meva afició.  

Sé que coneixes la història de la fotografia

Tinc interès per la història de l’art i dins de l’àmbit de la fotografia he 
anat coneixent diverses tendències i maneres de fer dels fotògrafs. 
Per a mi mirar una fotografia o una obra d’art és, podríem dir, igual.
 
Admires algun fotògraf en particular?

Em captiven Cartier Bresson, Doisneau, Robert Capa. Tota aquesta 
generació de fotògrafs són molt interessants. Podem dir que ells 
varen representar un abans i un després en l’art de la fotografia. 
Varen ser els innovadors i pioners de la fotografia moderna.

Prefereixes la fotografia en blanc i negre?

No, la fotografia por ser bona tant en blanc i negre com en color. 
Els meus inicis varen ser en analògic. Vaig aprendre a revelar el 
blanc i negre i vaig fer altres cursos de tècniques específiques de 
revelat. 

En quins temes et sents més còmoda?

He anat variant amb el temps. En ser una aficionada - i no una 
professional - em permet fer en cada moment el que més m’interessa. 
En moltes de les meves imatges busco el detall, el que no es veu 
a cop d’ull. M’agrada fer fotos al natural, no d’estudi o rebuscades. 
Fotografio coses que em sorprenen, m’agrada descobrir la imatge, 
trobar-la.

Consol Areñas, per  Montserrat Mas

Consol Areñas Rusiñol, és una de les fundadores de l’Associació i té el número 
3 de sòcia. La Consol és qui escriu la contraportada a FOCUS

15



L’ENTREVISTA

La fotografia és art o tècnica?

Encara que depengui d’una màquina és art. Una màquina no fa 
una bona fotografia. Actualment es fan servir diverses tècniques i 
ja ningú qüestiona que siguin art. Els cànons tècnics sempre van 
variant amb el temps. La qual cosa és pròpia de l’art en general. El 
que compta és el punt de vista, la mirada del fotògraf, la manera de 
captar la llum i d’utilitzar els recursos. 

Què en penses de la competició en la fotografia?

M’he anat adonant que moltes Associacions organitzen activitats 
competitives. Però a mi, particularment, no em motiva. El que sí 
que em motiva és el meu Blog Hora blava blogspot on hi tinc fotos 
i escrits. M’agrada entrar en contacte amb l’altra gent i els seus 
blogs.  Són persones que fan coses diverses però amb qui puc 
compartir algunes afinitats.

Què n’opines del digital?

Té avantatges i inconvenients. Un avantatge és, evidentment,  
l’econòmic  i un altre la possibilitat de veure a l’instant la foto. Com 
a desavantatges la facilitat de fer fotos que, a vegades, provoca 
que no les treballem prou abans de disparar. Correm el risc de fer 
moltes fotos; però poques de bones. La fotografia sempre s’ha 
retocat per millorar-la; existia el professional del retoc. Digitalment 
hi ha més possibilitats. Jo crec que podem millorar una fotografia 
bona; però que mai podrem transformar una fotografia  dolenta en 
una de bona.

Moltes gràcies Consol per compatir amb nosaltres les teves idees 
i opinions. Compartir fa que ens podem conèixer millor. I aquesta 
és la intenció de l’espai entrevista als socis.

Consol Areñas, per  Montserrat Mas 16



L’ENTREVISTA
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ELS FOTÒGRAFS

Com vàreu començar en el món de la fotografia ?

Inicialment ens dedicàvem al món del disseny, però de vegades els 
treballs que ens aportaven alguns fotògrafs no satisfeien les nostres 
expectatives i a poc a poc i quasi sense voler,  vàrem començar a 
fer les nostres pròpies fotografies, per poder completar els treballs 
de disseny pels nostres clients.

Quina és la vostra relació amb els bancs d’imatges ?

Nosaltres érem clients habituals de bancs d’imatges com Gettyimat-
ges i Corbis, a poc a poc vam entendre que el nostre futur estava 
en el camp de la fotografia d’stock i el descobriment d’iStockfoto va 
revolucionar la nostra forma de treballar i sobre tot la nostra forma 
de veure el món de la fotografia.

Però,..., quina és la vostra feina dins iStock ?

Hem participat com a directors d’art, així com a responsables de 

Caracterphoto (Caracterdesign a iStockphoto) el componen Eva Serrabassa i Sito García, que des de l’any 
2004 han aconseguit uns resultats espectaculars amb iStockphoto on gaudeixen d’un nivell “Black Diamond” 
acumulant prop de les 300.000 llicències venudes. 

Senzills i planers a continuació ens expliquen com van entrar en aquest món de la fotografia d’stock i els seus 
treballs i projectes.

Podeu veure un vídeo molt interessant del seu treball a: https://www.youtube.com/watch?v=uHdIT-6jo4k#t=93

producció en múltiples esdeveniments. El primer va ser el Istoc-
kalypse de Barcelona, però després hem participat en molts altres 
com Buenos Aires, Seattle o Xangai. També hem participat com a 
ponents en diversos actes de la World Photography Organization i 
Sony Awards, tant a França com a la Xina. A més exercim com a 
editors, inspectors i administradors dels treballs.

Teniu moltes fotos en venda a iStock ?

Inicialment estàvem més preocupats per la tècnica que pels con-
ceptes, amb el temps hem anat adquirint certa llibertat que ens per-
met  centrant-nos més en els conceptes i temàtiques, de vegades 
programades, de vegades impulsives i casuals.
La clau és la qualitat. El nostre porta foli és d’unes 3700 imatges. 
Intentem reciclar el nostre porta foli de forma permanent. De fet 
n’eliminaríem una bona part, però es ven i això ens frena a l’hora de 
realitzar una neteja profunda.

Autor: Joan Vicent

Eva Serrabassa i Sito García, fotografia microstock, per Frederic Monmany. 23
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ELS FOTÒGRAFS

Wishes és foto més venuda per vosaltres, que en podeu comentar ?

És una foto absolutament espontània i casual, presa durant un passeig pel camp. No hi va haver posat, ni direcció artística. Cal tenir 
clar que es tracta d’una excepcionalitat en tots els sentits.  

Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats

Eva Serrabassa i Sito García, fotografia microstock, per Frederic Monmany. 24



ELS FOTÒGRAFS

Què vol dir tasques d’inspecció ?

La gent que carrega fotos ha de complir una sèrie de normes, es miren molt els 
permisos de models, els temes de copyright, els estàndards de qualitat i exigèn-
cia d’iSotck eren els més alts del mercat. Una imatge s’ha de poder reproduir al 
100% d’ampliació sense donar problemes.
Actualment s’han relaxat una mica els estàndards de qualitat i s’han endurit més 
els temes legals.

Els bancs d’imatges han fet mal als professionals “de sempre”, pel fet 
d’abaratir el preu del treball final ?

Fent un símil sempre hi haurà el “prêt-a-porter” i l’alta costura.
S’ha de trobar el compromís en que el creadors de continguts es puguin guanyar 
la vida.
El gran problema de tot això és poder identificar el talent davant de tanta massi-
ficació.
Entre milions i milions d’imatges com pots posar a l’aparador el millor contingut ? 
Aquesta és la clau.

Ara podeu gaudir del seu treball.

Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats

Eva Serrabassa i Sito García, fotografia microstock, per Frederic Monmany. 25



ELS FOTÒGRAFS
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ELS FOTÒGRAFS

Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats
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ELS FOTÒGRAFS

Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats
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ELS FOTÒGRAFS

Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats Copyright by caracterphoto. Tots els drets reservats

33



ELS FOTÒGRAFS
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EL REPORTATGE
Les quatre estacions, per Montse Ripoll

Us n’heu adonat? Sempre m’ha sorprès com un objecte insignifi-
cant es pot fer gran a través de l’ull del fotògraf, i no vull dir només 
de mida.  Com el més quotidià, es pot convertir en  molt especial 
quan ho plasmes en una fotografia. Us en heu adonat? i tan que 
si! només cal veure les vostres fotografies.

Ara es parla molt de la proximitat, del que mengem, del que fem, 
dels negocis, .....i també de la fotografia de proximitat. I aquest 
concepte m’agrada, perquè estimo  el que tinc a prop, el que em 
sento meu, aquesta part de país petit on visc.
Hi ha llocs magnífics pel món dels que espero coneixen com més 
millor, però tenim al costat de casa autèntiques meravelles. Som 
uns privilegiats!, tenim un entorn extraordinari.

Jo practico sovint el safari fotogràfic al Vallès Oriental. Safari?  
Doncs si, perquè ho confesso, sóc una mica vaga. M’agrada per-
drem per camins però més en cotxe que a peu. Sortir a l’aventura 

a veure què trobo. Cada camí amaga una sorpresa per descobrir, no sé mai quina serà, però rarament torno amb les mans buides. 
I això, m’emociona. Girar cantonades pensant què m’hi trobaré? i l’ull fotogràfic comença a treballar.

Tenim un Vallès Oriental on les quatre estacions són increïbles, i el mateix camí fet un munt de vegades amaga cada cop que hi 
passes, sorpreses diferents.

Si tinc una estona lliure surto de casa en un dia lluminós de primavera,  ple de color,  d’olors, de moviment,.......on en un sol pam 
de camí, t’hi pots trobar des d’una fulla d’un verd increïble, a una papallona que sembla que acaben de pintar. Quasi no me n’ado-
no que travesso cap a l’estiu on l’escalfor dóna un color ben diferent al mateix camí, color de calor, de torrats, de brunzits d’abelles 
que van buscant alguna flor....... En tombar un camí, em trobo de ple a l’hivern,  i el mateix camí canvia de color, es torna gris de 
fred i ple de boirines. I al capdavall, a l’obrir una porta, em trobo el súmmum del color, la tardor!!

Montse Ripoll Tarragó
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EL REPORTATGE
Les quatre estacions, per Montse Ripoll

Primavera. Santa Agnès de Malanyanes
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Estiu. Camí de les aigues
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Les quatre estacions, per Montse Ripoll

Estiu. L’Ametlla del Vallès
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Estiu. Llinars del Vallès
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Les quatre estacions, per Montse Ripoll

Hivern. Camí de les Aigües
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Les quatre estacions, per Montse Ripoll

Estiu. Llinars del Vallès
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Les quatre estacions, per Montse Ripoll

Tardor. Santa María de Palautordera
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Tardor. Montseny
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Tardor. Montseny
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Hi ha llibres que mereixen ser recordats, Memòria de l’infern* n’és un per molts 
motius. És un treball d’investigació periodística fet per dos autors, David Bassa 
(text) i Jordi Ribó (fotografies), sobre els supervivents catalans dels camps d’ex-
termini de l’Alemanya nazi. No podem oblidar que prop de tres mil republicans 
catalans van ser exiliats al 39 i més tard deportats com a presoners polítics a 
camps d’extermini on la gran majoria hi moriren. Els autors ho documenten amb 
el testimoni de 21 persones que van viure aquell infern. És també un treball de 
justícia històrica i de denúncia.

Jordi Ribó explica que van recórrer mig Europa en recerca dels seus vint iaios i 
una iaia,  amb l’entusiasme que et dóna la joventut i amb pocs recursos. Creien 
en la necessitat del seu projecte, gairebé no hi havia res publicat després de Els 
catalans als camps nazis de Montserrat Roig a finals dels setanta. I el temps 
els ha donat la raó.

Calia donar-ho a conèixer i d’aquesta necessitat en va sorgir una exposició amb 
el mateix títol, Memòria de l’infern**, al Museu de Granollers. L’exposició era 
impactant i el disseny de la instal·lació, ideat per Miquel Llach, va aconseguir 
emfatitzar el seu contingut i donar-li força. Recordo que al mig de la sala gran 
del museu, buida, hi havia, com si fos un núvol, un cercle de filferro amb punxes 
del qual hi penjaven els retrats, en gran format,  dels supervivents fets per Jordi 
Ribó. Era una exposició que et convidava a fer un silenci respectuós.

CONTRAPORTADA

Jordi Ribó
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Jordi Ribó enfoca directament als ulls, a la seva mirada. Un ulls viscuts, 
gastats pel pas del temps, que ja no enfoquen bé i que ens miren des 
de la llunyania física i emocional. Un ulls que recorden i alhora obliden. 
He recorregut aquestes mirades preguntant-me que em transmetien. He 
trobat la mirada de determinació, la de reserva i la distància, la de bondat 
i innocència, la de dolor, la de duresa, la de qüestionament, la de derro-
ta, l’etèria de l’artista, la de fermesa, la de por... quants sentiments pot 
contenir una mirada! Són mirades úniques com úniques són les seves 
vivències.  

CONTRAPORTADA
Els retrats de Jordi Ribó expressen moltes emocions contingudes. 
Són fetes amb blanc i negre, i llum natural. És un gran encert, la 
manca de color fa que no ens distraiem, que anem al fons de 
l’expressió i la textura, a allò essencial. La llum, a voltes dura, pro-
dueix ombres en els rostres que ens fa més viu el record d’una 
experiència feridora i fosca. Els rostres estan nus de qualsevol 
artifici. Són primeríssims plans, com si Jordi Ribó volgués que ens 
fiquéssim dins seu, a la seva pell. No hi ha distància entre ells i 
nosaltres, ens trobem en el seu espai íntim.

Jordi Ribó

Jordi Ribó

Recordant Memòria de l’infern, per Consol Areñas i Rusiñol 51



En tots els retrats apareixen les mans. Mans que expressen més del que diuen. El seu gest 
acompanya el rostre amb un posat particular, una manera d’estar amb els seus pensaments i 
davant de l’altre. Veiem mans recloses que tapen més que ensenyen, que es protegeixen. En 
alguns retrats els avis recolzen els palmells de les mans en les galtes tapant mig rostre, un gest 
d’horror que m’ha recordat, inevitablement, el quadre El crit d’Edvard Munch. 

És bo tornar a obrir el llibre Memòria de l’infern per recordar i prendre consciència, per lluitar 
per un món on no hàgim de veure cada dia en el telenotícies imatges esfereïdores  de persones 
innocents. Cal fer realitat que mai més es torni a repetir.  

*David Bassa i Jordi Ribó Memòria de l’infern Edicions 62, Barcelona, març del 2002.
** Jordi Ribó i David Bassa Memòria de l’infern, Catàleg de l’exposició, Edició Museu de Granollers, 2002.

CONTRAPORTADA

Associació Fotogràfica Jaume Oller
Centre Cívic Jaume Oller, Mare de Déu de Montserrat, 47 08401 Granollers
afjaumeoller@gmail.com  |   http://www.afjaumeoller.cat/
Disseny i maquetació: Alba Luís   |   Correcció: Magda Noguera
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Recordant Memòria de l’infern, per Consol Areñas i Rusiñol 52

mailto:afjaumeoller%40gmail.com?subject=
http://www.afjaumeoller.cat/

