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Joan Fontcuberta entra a l’Olimp dels fotbgrafs
L’artista és reconegut amb el prestigiós premi Hasselblad, considerar el Nobel de la fotografia

Joan Fontcuberta és el guanyador
de la 34a edició del prestigiós pre-
mi internacional de fotografia de
la Fundació Hasselblad. El guardó
esta eonsiderat el premi Nobel dels
fotbgrafs.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Per Nadal, Joan Font-
cuberta va rebre una trucada de Su-
ecia. No la va veure, i va decidir que
no s’afanyaria a respondre-li perqu~
va pensar que el buscava un galeris-
ta d’Estocolm que li reclamava
imatges o textos per a una exposieió
que hi obrira la setmana que ve. La
segona trueada, pocs dies després,
va ser més seriosa. A l’altra banda de
la línia, Bo Myhrman, el director de
la Fundació Hasselblad, li va comu-
nicar que era el guanyador de la 34a
edieió del premi internacional de
fotografía que atorga aquesta fun-
dació. "Fins que no vaig rebre la in-
formació per correu electrbnie, vaig
mantenir els meus dubtes", va dir
ahir el fot6graf durant l’anunci del
guardó a La Virreina. "Dubtar és
molt saludable, és una manera de
posar una perita barrera d’escepti-
cisme, de frenar l’excés d’entusias-
me, que pot ser dram/ttic", va afegir
l’artista, que a més de la fotografía
també exerceix com a tebric, proles-
sor i comissari d’exposicions.

El guardó, que esta considerat el
Nobel de la fotografia, esta dotar
amb un diploma i una medalla d’or
commemoratius i un mflió de coro-
nes sueques, prop de 110.000 euros.
A ]’octubre s’organitzar/t una expo-
sició al Hasselblad Center del Mu-
seu d’Art de G6teborg que reunir&
algunes de les seves sbries més em-
blemhtiques; s’editarh un llibre so-
bre fotografia i ciencia, Fotografia
de la natura/La natura de la foto-
grafia, i s’organitzarh un simposi a
l’entorn de la seva obra. Fontcuber-
ta -que el 2011 va guanyar el Premi
Nacional d’arts visuals i el Premio

Nacional d’assaig va avanzar que
fara servir els diners del guardó per
fer "un bon projecte’. "Es un gran
honor rebre el premi i una respon-
sabilitat, en la mesura que genera
moltes expectatives", va afegir.

Amb aquest guardó ha entrar a
formar part d’una llista de guardo-
nats en qu~ hi ha noms tan c~lebres
com Henri Cartier-Bresson, Manu-
el Álvarez Bravo, William Klein,
Richard Avedon, Robert Frank,
Cindy Sherman, JeffWall, Nan Gol-
din i Sophie Calle, entre d’altres.
Fontcuberta és el primer autor de
l’Estat que rep aquest premi. "És un
estímuli una motivació per intentar
demostrar que sóc mereixedor del
premi. No sera una especie de de-

funció per passar al panteó dels ca-
davers i].]ustres",va advertir Fautor.

El guardó representa també el
primer reconeixement d’un artis-
ta de "la regió mediterrhnia’, va dir
Myhrman després de l’anunci del
guardó. "Estera molt interessats en
els reptes que planteja, en el fet que
és crític en un sentir positiu i ens
agrada molt el seu sentit de l’hu-
mor. Es una persona amb la ment
mo]t oberta, no li és ali~ res huma:
l’economia, lapolítica, la ciencia...",
va afegir.

Amb el seu particular qüestiona-
ment de la pretesa veritat de la foto-
grafia i amb molt sentit de l’humor,
Fontcuberta s’ha endinsat en tots
aquests camps encarnant personat-

Lúdic
La c~rrega
crítica de la
fotografia de
l’autor no est~
exempta
d’humor

Quatre exposicions
en cartell a Barcelona
¯ ’Fieeions (visita guiada)’
Avui s’inaugura la tercera exposi-
ció individual en cartell a la galeria
Angels Barcelona. Conté imatges
de la Barcelona preolímpica, del
clavegueram i de línies de metro
abandonades de la ciutat.
¯ ’From here on’
Fontcuberta repassa a l’Arts Santa
Mbnica l’impacte que la tecnologia
digital i internet han tingut en els
fonaments de la fotografia.
¯ ’Obra-col.lecció. L’artista com
a col.leccionista’
Una altra exposició, a Foto Colee-
tania, en que Fontcuberta ha fet de
comissari. Explora com els artistes
incorporen a la seva obrainstant~-
nies d’altres autors.
¯ ’A través del mirall’
Can Palauet, de Mataró, acull una
altra exposició signada per l’artis-
ta, que analitza com la proliferació
de chmeres ha afavorit que la foto-
grafía penetri fins als raeons més
íntims de la vida actual.

ges tan diversos com Ossama bin
Laden, l’astronauta tus Ivan Is-
totxnikov i el monjo d’un monestir
misteriós on s’ensenya a fer mira-
cles i actes sobrenaturals.

"Joan Fontcuberta ens convida a
pensar", va explicar Marcel Feil, un
dels membres del comitb internaci-
onal que el va seleccionar. Eljurat va
valorar que "al llarg de més de tren-
ta anys Joan Fontcuberta no ha dei-
xat d’investigar i qüestionar el mit-
jh fotografic". "Es un dels fot6grafs
contemporanis més imaginatius’,
es pot llegir a l’acta del premi, on
també es destaca que "explora les
convencions fotogr~iques, els mit-
jans de representació i les reivindi-
cacions de veracitat’.
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