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En aquest primer número tenim el gran plaer de disfrutar d’una entrevista, en
la que descobrirem una mica més d’aquest gran fotògraf afincat a la nostra
ciutat, i que ens fa disfrutar d’una visió diferent dels castells a través del seu
objectiu.

Com et vas iniciar al món fotogràfic?

Sempre em va cridar l'atenció, crec que el que em va captivar va ser la seva
complexitat i la possibilitat de crear el teu propi art. En quant vaig tenir la
meva primera feina em vaig comprar la meva primera càmera, va ser un
dels meus primers auto-regals, i desprès de 20 anys aquí sóc.

Com et vas formar? Va ser amb cursos o bé de

manera d'autodidacta?

Aquesta crec que és la pregunta que m'han fet més vegades, jejeje ... Doncs
no, mai he fet cap curs, sóc "auto-didacta total". La meva formació ha estat
a força llibres i analitzant els treballs dels meus fotògrafs preferits i sobretot
convertint-me en el meu crític més dur. Les felicitacions i els
reconeixements són importants, al principi et donen confiança amb tu
mateix, però hem de fer servir aquesta confiança per auto exigir-nos encara
més, he intentar innovar, oferir la nostra millor versió, l'enquadrament mai
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vist, etc, en definitiva crear i oferir el nostre "art ". En la meva opinió, els cursos em
semblen vàlids per a qui vulgui aprendre a treure fotografies "correctes" i ben
enfocades, però per a algú que vol trobar o crear el seu propi estil, sens dubte,
recomano la via "auto-didacta", encara que els respecto.

Què va motivar a un mallorquí a deixar les illes per vindre a

viure a Tarragona?

Va ser per motius de treball. Va sortir una vacant de ascens a la meva empresa, però
havia de ser a Tarragona, i encara que gairebé no la coneixia, ni m'ho vaig pensar.

Perquè vas decidir especialitzar-te en la fotografia castellera?

Què et va cridar l'atenció?

La meva filla va començar com canalla d'una colla, i vaig començar a acompanyar-la a
les diades. Aquí va ser la primera vegada que vaig veure una diada en directe, i em va
fascinar. Per mi, em sembla un "paradís fotogràfic", ple d'emocions i precioses
composicions, tan sols cal intentar captarles.

Quina Colla t'agrada més?

M'és molt difícil contestar aquesta pregunta, perquè realment sempre he rebut
felicitacions, agraïments i tot el suport de totes les colles, tant per part dels
responsables de les mateixes (presidents, caps de colla, etc…), com pels seus
components, els castellers. Per tant, m'és impossible triar una.

Formaves part de la colla castellera Xiquets de Tarragona, per

quin motiu has decidit deixar-ho?

Doncs després de dos anys com a fotògraf oficial de la colla, necessitava un descans ja
que han estat molt intensos, diades, exposicions, campanyes d'imatge per altres colles,
treball especial concurs de castells, col • laboracions en mitjans de premsa, etc. I a més
estic col • laborant en altres projectes fotogràfics (esdeveniments esportius, publicitat),
i em resulta impossible de poder compatibilitzar.

Què vas sentir quan et van entregar el primer premi en

fotografia?

Sens dubte, molta alegria. A tothom li fa il • lusió i més el primer.
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Quina és la teva foto castellera pròpia preferida?

"GLORIA", guanyadora de l'edició especial del 'Mirades de Tarragona' dedicat al
Concurs de Castells.
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Alguna opinió o reflexió que vulguis fer pública sobre el món

casteller a l'actualitat?

En aquests dos anys, a través de la meva càmera m'he creuat amb moltes colles i molt
cares, mirades, llàgrimes ..., algunes d'elles m'han posat els pèls de punta, fins i tot de

vegades he tingut dificultats per
mantenir el pols de la càmera alhora
que disparava ... A tots ells i elles,
moltes gràcies per regalar-me les
vostres emocions, i deixar-me captar
moments i records inoblidables,
GRÀCIES i fins aviat, ens veiem a
plaça …

Per últim, ens agradaria

que ens expliquessis els

propers projectes.

Bé, aquest any serà un any una mica
de descans, si més no pel que fa a
fotografia castellera. Tot i que tinc
pendent alguna sessió fotogràfica
amb alguna colla que ja van ser
acordades l'any passat. Respecte a
les exposicions, ara mateix, tinc en
marxa tres exposicions, a Barcelona,
Mataró, Vilafranca, i estic pendent
de confirmar una quarta per exposar
a Canadà.




