
en la postguerra, en una època que
costava trobar material de quali-
tat. La meva feina ha consistit a
separar la gelatina amb plata que
contenen les imatges del suport
plàstic que les fa malbé.

Plàstic?
Sí. La fotografia no tindria cap pro-
blema si no tingués un tan mal
acompanyant, aquest element plàs-
tic que s’usava per protegir-les. Un
cop restaurats els negatius es po-
dran reproduir i conservar amb mi-
llors condicions. Només el fet de
pensar que els deixaràs en un estat
de conservació millor del que tenien
i que els deixes per a futures gene-
racions és molt gratificant.

S’ha trobat amb alguna imatge
inèdita o destacada?
Hem trobat fotos desconegudes

que Català i Roca va fer a la masia
taller del ceramista Artigas que
retraten el procés de creació del
gran mural que Miró va concebre
per a l’edifici de la Unesco.

Quins altres arxius ha restaurat?
Arxius de l’explorador Eduard
Toda, que va excavar l’any 1885
a l’antic Egipte; fotografies fetes
per l’arquitecte Domènech i
Montaner...

Què li agrada més, restaurar o
fotografiar?
Per a mi restaurar és el meu mo-
ment zen. Cal posar-te en situació i
enfrontar-te a una feina delicada. A
mi, el que m’agrada és estudiar, per-
què aprens cada dia. Des de fa un
temps, per exemple, m’apassiona
tot allò que té a veure amb el romà-
nic. També em relaxa la jardineria.

De les fotos m’agrada la poesia. I
del món..., també la poesia. Sense
poesia no podria viure. És el sentit
de la vida. Allò què dèiem: del tot
per la part i de la part el tot.

Què és el millor que li ha portat
la fotografia a la vida?
La vida i la fotografia han anat i
van íntimament lligades. Quan tre-
ballo faig fotos i quan no, també.
Amb la fotografia, però, passa com
en altres aspectes de la vida: les co-
ses agafen sentit amb el pas del
temps. Et diverteixis o no en el
moment de realitzar-les. Miri, el
1984 vaig fer unes fotos del ballarí
Nuyerev quan va arribar amb Tal-
go de París per actuar en el Festi-
val de Peralada. Fins a trenta anys
després no han format part d’una
exposició, la que ara es pot veure
al claustre de Peralada.

Quins són els seus pròxims
projectes professionals?
Ha arribat un moment de la meva
vida que crec que hauria de deixar
coses dites. Falta formació perquè
les noves generacions no han tin-
gut escola. De cara al futur hi ha
moltes coses a explicar. Potser
hauria de transmetre els meus co-
neixements. I estic convençut que
hi ha molta gent interessada en
el saber més que no pas institu-
cions disposades a satisfer-la. ■

UNA REVELACIÓ AL BARRI VELL
Va quedar fascinat pel poder de la imatge el dia que va veure aparèixer per primer cop
una foto revelada en un laboratori del carrer de la Força. Tenia catorze anys i ho recorda
com si fos ahir. Des d’aleshores ha dedicat la seva vida a la fotografia ■ MANEL LLADÓ

Per a mi restaurar és el
meu moment zen. Cal
posar-te en situació
i enfrontar-te a una
feina delicada. Això
sí, que compensa

❝❝Sí, sóc un ‘freaky’
de la fotografia
i som comptats.
Per això pateixo
pel futur del nostre
patrimoni fotogràfic
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C/ Sant Llàtzer, 9 · FIGUERES
Tel. 972 50 57 01 - 972 51 00 54 

Fax: 972 50 52 50
Cap Norfeu, 16, baixos · 17480 ROSES
Tel. 972 25 54 15  - Fax 972 15 03 98

(obert dimarts i divendres)
trilla@finquestrilla.com

www.finquestrilla.com 

• Lloguers d’habitatges amb mobles
i sense mobles

• Lloguers de locals comercials
i magatzems

• Lloguers de despatxos

• Lloguer de naus industrials

• Lloguer de places de pàrquing, etc.
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