a imatge
d'una professió
La década ha aterral
carregada amb un incsperal
regal d'Any Nou. D'aquesla
manera es pol definir el
muntalge de Texposició Historia
del Foloperiodismc a Catalunya
(1885-1976). que gracies al
trcbail conjunl del CoMegi de
Periodistes, Agfa i rAjuntamcnl
de Barcelona, ha visita! de
manera ilinerant la sala
d'exposicions Bisbc Lorenzana.
Tot i ser un material Ja
conegut —^va ser presentai per
primer cop el marg de l'any
passat al Palau de la Virreina—.
la mostra sobre el
foloperiodismc ens ha acostal a
una realital quasi quotidiana,
oierinl un rapid passcig pels
esdevenimenls i els pcrsonatges
que han central l'interés deis
periodistes al llarg de noranta-un
anys.
Com si es volgués mantenir
un llarga conversa amb els
prolessionals que han fcl de la

fotografia de premsa una eina
fonamental per reconstruir la
historia recent, la mostra es
presenta com una lerlúlia
articulada en imatges variades,
rica en matisos i rcvelacions.
pero lambe en oblits i silcncis.
Tot i que, com puniualil/,a
Jaume Fabre en el proleg
inlrt)düClori del calálcg. "la
historia del fotoperiodisme a
Catalunya no es la historia de la
fologralia. ni la historia del
gravat, de la niateixa manera
que la historia del periodisme,
no és la historia tic la maquina
d'cscriure" i que
lonamenlalmenl "la mostra
intenta recollir la historia d'un
treball pcriodístic que utilitza
com a milja d'exprcssió la
imatge fotográfica", del
muntatge es desprén l'intent de
presentar a Tcspeclador una
cronología molí completa, que
dona sensació de globalital.
Aixf. el rccorregul s'inicia el
mes de febrcr de 1 K8.'í quan el
seimanari barceloní La
Ilustración va publicar el primer
reporlalgc lolografic imprcs a la
premsa catalana: el que va fer el
gironí Heriberl Mariezcurrena
sobre el lerratrémol que havia
clestruít alguns pobles granadins
i malagucnys i finalitza l'l de
febrerdc 1976, amb les
instanlanics de Mancl Armengol
que recollicn tola la brulaliliu de
la policía contra la manifcsiació
en favor de l'amnistia.
La proposla de la mostra del
fotoperiodisme es pot valorar
coin una narració concisa i
concreta, com una crónica de
deseneisos i fidelilats. Si algii ha
agafat mai una camera i ha sortit
al carrer amb menlaliíat de
fotoperiodisla, sap que aquesta
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és una professió poc donada a la
rutina. Molts cops cal una
paciencia infinila. Tespcra de
rinstanl prccís per ordenar la
retina de la camera que fixara
per sempre el gest particular
d'un personatge rcllcvant a
aquell moment considera!
historie. D'altrcs íiaura de fer el
que calgui per "ser-hi" en el
monieni precís. toi i que aquest
"scr-hi" ii hagi costal Hurgues
hores d'espcra, cariercs.
peripecies, irifulgucs i
oeurréneies per aeonscguir alio
que un fainos periodista ha
definit com el momenl que
s'ctcrnilza i reconverleix el
foiógraíen nolari de refínicr. La
Historia del Fotoperiodisme a
Catalunya ha presenlat
Tanalomia d'un segle. pas a pas;
una historia sense trampes o
maquillatgcs. Les series de
Frederie Ballell i Maymí.
Brangulí. Adolf Mas Ginesta o
Josep Maria Sagarra i Plana
sobre la Setniana Trágica, o la
fotografía d'Alexandre Merletti
on d'aniagat i sense flash caplii
tol el paletisnie del judiei a
Ferrer i Guardia, ens apropen a
un momcnl convuls i oblidal de!
nüsire larannii particular, luual
Revista de Girona / núm. 144 gener - febrer 1991

que les series de Centelles,
Pérez de Rozas i Sagarra
(.iefincixen per si soles com es
visque a Catalunya la Guerra
Civil, les aporlacions de les
fulurcs gcneracions de
foiuperiodistcs. iniaiges com les
de l'arribada del Seniíramis.
signades tant 'per .laumc Pifarré
com per Pérez de Rozas, o
Francesa Catalít i Roca; els gols
de Kubala. Evaristo o Cruyff,
immorlalitzats per Campaña,
González i Horaci Seguí, o els
documenls sobre la morí i vellla
de Carmen Aniaya; els
colpejaments d'estudianls per
part de la policía o la
manifeslació recollitia per

Armengol.
han copsat Tinsiant
prccís, aquell que ha despullat.
sense rubor, el bategar d'un país.
Noms com els de Coliía. Paco
Aiguersuari, Jordi Soleras, Paco
Ontañón. Xavier Miserachs,
Paco Elvira. Jordi Socias. Crosa
Mauri, Anloni Calany. Pepe
Encinas o Valenlí Fargnoli entre
molts altres. cada un en la sevu
época i en el seu momenl, han
trebailat com a periodistesl"ot5grafs o fotografs-periodistes.
Com escriu Caries Senlís en el
catáleg, «els ha tocat viure en un
país i en unes époques
convulsitinades per moments
dramatics i. fins i tol,
tragics. Les seves
canicres han pogut
enregistrar imatges
insolites i punycnls».
Avui, quan les noves
gcneracions de
fotoperiodisics no
han de ireballar en
condicions extremes
i des de la fi del
franquisme,
leóricamenl. es
poden moure en un
régim de Ilibertai
d'expressió. de
garanties sindicáis i
professionals. és a
través de Texposició
Historia del
Fotoperiodisme a
Catalunya que s'ha
pogut redescobrir el
pols d'un país, d'un
poblé i d'una
professió.
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