


Tarragona sempre ha demostrat tenir 
una llum extraordinària. Tots sabem que 
fotografiar és dibuixar amb la llum i sen-
se aquesta llum no hi ha ombres, que 
són precisament el que he buscat en re-
alitzar el meu treball.

La Part Alta tenia racons fantàstics que 
amb el temps s’han perdut totalment 
però, sortosament, encara guarda petits 
tresors per als nostres ulls fotogràfics.

Conscientment he eliminat de les foto-
grafies el factor humà, menys en una 
petita excepció, per a donar protagonis-
me a les seves parets, als seus terres, 
a les seves pedres il·luminades sempre 
per un fanal.

Un fanal generós que m’ha donat la llum 
suficient per a poder fotografiar les om-
bres.

Gràcies a Xavier Pié i MACC per voler 
acompanyar les meves fotografies amb 
una peça musical anomenada «Pregà-
ria», creada expressament.

Sempre m’han fascinat els indrets de la 
Part Alta, i més amb la llum dels fanals.

L’any 1990 va publicar-se el llibre Tar-
ragona, Part Alta. La meitat de les foto-
grafies van ser fetes de nit, però no les 
vaig gaudir massa perquè per aquells 
temps l’ambient que s’hi respirava no 
era agradable ni segur. Aquesta vegada 
m’he sentit tranquil i he treballat amb un 
altre tarannà: mateixos indrets però en 
un altre ambient, altres persones, altres 
establiments...

Diuen algunes llengües que la societat 
catalana està fracturada. Jo no n’en-
tenc, de política ni de sociologia, però 
he de dir que a l’estiu, quan el sol s’ha 
post, asseure’s a la plaça del Fòrum o a 
la del Rei a prendre una canyeta abans 
de sopar o una copeta havent sopat, és 
alguna cosa per la qual val la pena pa-
gar.

Allí no hi veig fractures, només veig per-
sones que viuen la vida de forma gene-
rosa compartint les rialles i, també, les 
preocupacions de la vida. Per a mi, la 
Part Alta és un punt de trobada.
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DUES MANERES DE MIRAR LA MATEIXA LLUM
Del 6 de juny al 7 de juliol




