
(Amer, 1971)
Tonyi Mateos

«Les veus de les dones. 

A l’Amèrica Central i del Sud, molts 
processos de transformació social, 

econòmica, política i cultural han topat 
amb pressions sobretot econòmiques i 

també polítiques insalvables, que han 
tingut en la gent —els homes, les dones

El Salvador» 

Tonyi Mateos presenta una exposició 
per reexionar. Si dures són les imatges 
que veiem, més difícil encara devia ser 
prendre aquestes instantànies. A voltes 
tots plegats ens amaguem en una falsa 
autosolidaritat que fa que ens ocupem 
de mons llunyans i abandonats com la 
manera més encertada de sentir-se bé 

amb un mateix. 

 i els infants del país (en aquest cas, El 
Salvador)— les princi-pals víctimes 

innocents. Aquestes imatges són dures, 
però contenen una elevada dosi de 

poètica que fan que no perdem 
l’esperança, i que siguin tanmateix una 

nota de reexió, necessària per mantenir 
intactes aquestes esperances en les 
coses que no han deixat mai de ser 

justes. 

2006

(Girona, 1976)
Pere de Prada 

«Viatge a l’illa de Menorca» 

Captar un paisatge és captar-ne la 
llum, el perl, la perspectiva... 

Menorca és terra de colors envoltada 
per una costa esquerpa coronada per 
llunyans i diminuts fars. Pere de Prada 

ha aconseguit copsar-ho amb 
precisió.

El paisatge que ens envolta és 
l’element escollit per Pere de Prada 
per presentar la seva obra. I aquest 

paisatge no és altre que l’evocador i a 
voltes idíl·lic entorn de Menorca.

2005

(Salt, 1968)
Martí Artalejo

2004

(Salt, 1967)
Eloi Bautista 

És un llarg, difícil i pacient treball el 
que hi ha al darrere de les fotograes 

d’Eloi Bautista. Dins el camp de la 
fotograa, la dedicació a la natura 

ocupa un apartat especíc, no només 
per la temàtica sinó sobretot per la 

complexitat tècnica que el treball 
implica. Si la fotograa és la captació 

de moments, aquest principi queda 
plenament visualitzat en aquesta sèrie 

de fotograes que segueixen.

En la natura molts moments són 
irrepetibles, o en la seva quotidianitat 

ens resulten totalment desconeguts 
per la impossibilitat de captar-los. Les 

fotograes d’Eloi Bautista ens apropen 
a molts d’aquests moments i ens els 
ofereixen de manera permanent amb 

unes imatges que perviuran més enllà. 
Resulta evident que la tècnica del 

fotògraf en aquest cas és més que 
notable. Potser caldria destacar 

encara més la seva paciència, tot i 
que potser la paciència és també una 

tècnica fotogràca.

«Fauna i ora» 

 

2003

Rafel Bosch
(Girona, 1963)

de la llum. 

«Ombres» és donar volum a la fotograa, 
dotar-la de la tercera dimensió. Són 

fotograes intemporals i efímeres a la 
vegada. Sempre hi són, tènues, brillants, 

obscures... 

«Ombres» és la projecció 

Aquesta primera part només compta 
amb imatges de la catedral de Girona. 

Veient el resultat obtingut,  es va ampliar 
la col·lecció amb fotograes fetes en 

diversos viatges i també fetes 
expressament per a aquesta nova idea. 

«Ombres» 

El projecte «Ombres» neix amb motiu de 
la il·lustració d’unes cartes d’un 

restaurant de Girona. 

2002

Maria del Mar 
de Ribot 
(Girona, 1976)

«Invitació a la dansa» 

Una foto és el fruit d’un joc de seducció 
entre un objecte i el fotògraf que 

observa. L’objecte atrau i captiva 
mostrant, en un instant i un angle, la 
seva màxima esplendor. Llavors, en 

aquest punt, el fotògraf, fascinat, prem 
el botó. I això succeeix també amb els 

objectes quotidians, quan de sobte ens 
sorprenen i se’ns mostren diferents. I és 

aquí quan comença la dansa, buscant 
el punt culminant d’aquesta bellesa que 

hem començat a endevinar. Una 
ampolla transforma el plàstic en un 
mirall de mil llums, un piló de sorra 

d’una obra en una duna de desert...

Aquestes fotos són el fruit d’algunes 
d’aquestes danses que, a vegades, un 

mateix objecte proposa. A Londres, a 
Zahara, a Girona...

2002

(Madrid, 1965)

Amapola Punk 
(Javier Marroquín)

«Panamericana» 

Amapola Punk és el pseudònim 
d’aquest madrileny que es perd pel 

món amb bitllet de tornada.

D’ació fotogràca desenvolupada 
als Balcans, apresa amb les lliçons 
d’amics i amigues, i millorada amb 

moltes ganes, ha arribat a la 
satisfacció de poder ensenyar el 

resultat d’una experiència concreta. 

Passant de tipismes i de tòpics, s’ha 
passejat per carrers, places i mercats 

esperant una mirada o un gest que 
pogués atrapar per 

sempre.

L’experiència d’aquest inquiet viatger 
i escriptor té gust de pols i fa olor de 

suat. Després de travessar mig 
continent americà al llarg d’un any, 

es guarda el que ha sentit però 
ensenya part del que ha captat.

Aquestes fotos ens expliquen coses 
que no es poden veure amb 

sabates noves.

2001

Quim Giró 
(Borrassà, 1968)

Més de dotze milions de turistes visiten 
cada any les nostres comarques, en 

especial la costa gironina. Aquesta xifra 
suposa dues vegades la població del 

país. Les instantànies de Quim Giró 
mostren els turistes amb 

els ulls de la càmera. En el seu rostre hi 
veiem luxúria, avorriment, nostàlgia, 

capteniment en marxar, diversió, 
tendresa... Per damunt de les 

diferències culturals, allò que veiem són 
homes, dones, nens i nenes amb els 

mateixos problemes i somnis que 
nosaltres.

El fotoperiodista gironí ha capturat 
durant tot l’estiu instants quotidians, 

petites històries de gent anònima. 
Gestos, mirades, els paisatges del 

nostre estiu.

«Les mil cares del turisme» 

No fa falta anar-nos-en a l’altre costat 
del món, a prop nostre hi ha històries 

interessants que val la pena descobrir. 
Són instants robats, moments 

interessants, moments fugaços de vides 
anònimes que potser veuen per primer 

cop el mar o s’enamoren tan lluny de 
casa seva.

2001

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han premiat 
divuit fotògrafs (el 2016 es va 
declarar desert), s’han exposat 
més de sis-centes fotograes en 
més de dues-centes mostres 
en municipis, i en festivals de 
fotograa, locals, nacionals 
i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la seva 
carrera professional. A d’altres, 
els ha donat conança i motivació 
per seguir creant. 

un instant aturat entre les cantonades d’un 
paper foto-gràc. I és que Artalejo porta el 

moviment de la fotograa: ja no es tracta 
de captar un instant, d’aturar el moment; 

passem ara a reectir el moviment, a 
omplir la pàgina de dinamisme i vitalitat. 

Llum i color acompanyen la nocturnitat 
d’aquestes fotos, però són llums i colors 
reals els que tenyeixen els escenaris on 

han estat preses aquestes fotograes: la 
música, l’òpera, la dansa... són, 
parafrasejant Gil de Biedma, les 

autèntiques dimensions del teatre que és 
la vida mateixa.

Amb aquestes fotograes es trenca el 
principi que la fotogra-

a és la captació d’un moment, 

Martí Artalejo ens porta la vitalitat salvatge 
de la John Spencer Blues Explotions, 

autèntic dinamitzador de la música blues 
en els darrers temps; però al costat hi 

plasma la perenne joventut d’un clàssic 
com John Mayall, pare del blues modern, 

un blanc que transpira negritud, o el 
classicisme de les òperes de Mozart o les 

mans temptadores d’una ballarina de la 
dansa del ventre...

«3000 ºK» 

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han 
premiat divuit fotògrafs (el 2016 
es va declarar desert), s’han 
exposat més de sis-centes foto-
graes en més de dues-centes 
mostres en municipis, i en 
festivals de fotograa, locals, 
nacionals i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la 
seva carrera professional. A 
d’altres, els ha donat conança 
i motivació per seguir creant. 



Isaac Flores
(Barcelona, 1994)

«Identitats vàlides» 

 

«Identitats vàlides» cerca ser una denúncia i 
un toc d’atenció contra la intolerància i l’odi 

que reben les persones del col·lectiu 
LGTBIQ+ per la seva manera de ser, 

estimar i expressar-se.  

«Identitats vàlides» és una mostra de l’obra 
fotogràca d’Isaac Flores sobre l’escena 

queer barcelonina, on es recopilen imatges 
de l’any 2018 al 2020, centrades en l’art del 

drag, el transformisme i la dissidència 
sexual del col·lectiu LGTBIQ+. El projecte 

comença de manera no intencionada quan 
Flores s’emporta la càmera analògica en 

les seves sortides nocturnes centrades en 
el Raval i el Gaixample.

Comença a fer sessions en exteriors i en 
estudi amb llum natural, lluny de la foscor i 

el aix, aplicant la metodologia de la 
fotograa clàssica, la fotograa de moda, i 

combinant diferents formats, com el digital, 
l’analògic i la Polaroid. Construeix un 
imaginari que recorda una Barcelona 

preolímpica, canalla, lliure de prejudicis i on 
la llibertat impera per sobre de tot. «Totes 

les persones que he retratat han format 
part del meu aprenentatge com a artista i 
persona. A totes elles els tinc un afecte i 

una admiració molt grans, perquè tenen la 
valentia de ser qui són en un món hostil, 

que no ens ho posa gens fàcil», ha dit 
Isaac Flores.

2020

(Girona, 1999)
Oriol Roura 

«La resposta» 

del perquè. 

Des de darrere la càmera el fotògraf ha 
volgut plasmar instantànies que tenen la 

força dels fets ocorreguts, sense 
concessions a cap de les parts, involucrant 

tots els actors que hi participen. Ara, els 
apassionats per la imatge, han d’estar 

atents, amb el teleobjectiu i el gran angular, 
per copsar una nova realitat. Aquest és el 

recull d’una resposta. La resposta 

No es tracta d’una resposta pel què, l’on o el 
quan. En tot cas, és una resposta dels que 
es pregunten el perquè. I és una resposta 

plural, transversal, justicada i injusticada; 
una resposta del poble, subjacent en la 

consciència i en l’imaginari de tots, i amb 
moltes interpretacions. Aquesta resposta ens 

interpel·la en una societat nova. La de la 
generació dels joves, que mai haurien 

pensat que amb la càmera s’arribarien a 
capturar uns fets reals i en directe que 

només s’havíen vist en altres llocs. Ara ja no 
són només les imatges de postal, de viatges 

i d’aniversari les que ens representen; ara 
són imatges de reivindicació, de llibertat, de 

repressió i d’intolerància.

El discurs visual dels esdeveniments 
ocorreguts des de l’aplicació de la sentència 

del Tribunal Suprem als presos polítics és 
congurat per un seguit d’accions i de 

reaccions als carrers de Catalunya.

2019

Martí Albesa 
(Olot, 1988)

No hi ha tanques, ni mars ni fronteres tan 
fortes com el dret a migrar que exerceixen 

«No és possible, no és possible!», diu un 
jove senegalès al port d’Algesires. Fa tres 

dies que s’amaga sota lones que fan 
ombra i que es manté amb un petit 

entrepà de formatge. Més de quatre-
centes persones esperen amb ell, algunes 

dormen al moll, d’altres al vaixell de 
rescat. Ningú no les duu a comissaria, ni 

al metge, ni als centres d’atenció i 
acollida. Ningú. Res. Cremades, ferides i 

sarna sense atenció mèdica. 
Embarassades, nadons, menors. Cap 
atenció a la infància ni als seus drets. 

A principis d’agost de 2018, la tensió 
institucional i policial a la frontera del sud 

peninsular va augmentar, cosa que va 
afectar directament les persones 

migrants. L’aglomeració provocada per la 
inacció i la descoordinació va acabar en 

estancaments a centres esportius, 
magatzems en desús o ns i tot als 

mateixos ports. Centenars de persones 
s’amuntegaven a l’espera que alguna 

institució se’n fes càrrec.

«La Frontera Sud, a l’ombra del Nord» 

a cada passa.

Les fotograes formen part d’un 
reportatge fet l’agost de 2018 a la zona de 

l’estret de Gibraltar. 

2018

Daniel 
Casanovas 
(Salt, 1994)

«Nparanpare» 

Pena, pobresa, guerra, ignorància, fam, 
salvatgisme, violència, tribalisme, 

analfabetisme... El món occidental té una 
visió del continent africà que ha quedat 

atrapada en els estereotips i els prejudicis, i 
menysté i inferioritza el sistema de vida 

d’aquest continent.

Aquest reportatge pretén ser una crítica 
envers la visió occidental de l’Àfrica 

subsahariana, una veu d’alerta que mostri 
que aquest continent no és una massa 

homogènia; que no tot són guerres, ni tot és 
fam ni tot és tristesa. Amb aquest treball 
Casanovas intenta canviar aquesta idea 

preconcebuda i mostrar la realitat que ha 
viscut en una Àfrica de la felicitat.

Dedico aquest projecte a l’Omaru, en Buba, 
en Foula, en Grizza, l’Ali i a totes les 

persones que són infravalorades i oblidades 
per la nostra societat.

Nparanpare vol dir ‘bonic’, ‘guapo’, en 
sarahule, l’idioma parlat al petit poblat de 
Boulembou. Ancorat en la tradició rural i 

situat al bell mig de la sabana senegalesa, a 
trenta quilòmetres de Gàmbia i a dues hores 

en cotxe de la ciutat amb supermercat més 
propera, el poblat viu una feliç vida rutinària. 

No hi ha sorpreses ni gaires expectatives, 
però això no és vist amb tristesa o 

desolació, sinó amb una ignorància 
tranquil·la, que provoca el somriure quotidià.

2017

Marina 
Calahorra
(Girona, 1988)

El que s’amaga darrere d’aquest pla no és 
sinó una altra maniobra del govern per 

reubicar els nadius en altres zones i poder 
així explotar la selva plantant-hi palmeres 

d’oli, tal com ja es fa a la resta d’Indonèsia. 
La diferència és que els mentawai encara 

són a temps d’evitar un nou desastre 
mediambiental.

«Mentawai, progrés o retrocés?» 

Els mentawai són una tribu indígena que 
habita en una illa a l’oest d’Indonèsia. 

Durant anys han viscut d’acord amb els 
costums, la ideologia i els hàbits propis, 
ns que fa aproximadament vint anys un 

grup de missioners cristians van aparèixer 
a l’illa i els van suggerir que es convertissin 

a la seva religió, però no van intentar 
canviar els costums dels mentawai, a 

diferència d’un grup islàmic que ha 
aparegut a l’illa. La construcció d’una 

mesquita enmig de la selva ha estat el 
primer pas del llarg projecte dels 

nouvinguts. Que les dones es tapin, que 
els infants vagin vestits, que es construeixi 

una escola on s’inculquin els valor de 
l’islam o que es disposi d’electricitat, de 

motos o de telèfons mòbils són algunes de 
les seves propostes.

2015

Carles Palacio 
(Girona, 1988)

«Polvorins»

«Polvorins» neix com un treball de 
documentació d’un dels barris més 

desconeguts i marginats de Girona: les 
Pedreres o Disseminat dels Caputxins. 

Sota l’antena de comunicacions del 
pirulí s’ubica un barri format per una 

família d’ètnia gitana, els Amador.

Es tracta d’una comunitat que des de fa 
molt de temps viu socialment aïllada de 

la resta de la ciutat de Girona. Molts 
governs municipals han promès als 

veïns millores i serveis que la resta de 
barris tenen des de fa anys, com 

l’enllumenat públic, però la veritat és 
que cap dels compromisos mai no s’ha 

acabat de complir.

«Polvorins» és el resultat de més d’un 
any de feina, que comença amb un 

article en col·laboració amb el setmanari 
Directa de Barcelona. Vol mostrar el dia 

a dia d’aquesta comunitat i l’ànima de la 
seva gent, la seva vida calmada, humil i 

apartada de la resta de ciutat.

2014

Yurian Quintanas 
(Amsterdam, 1983)

«La  dels dies» 

La relació entre natura i societat ha 
canviat amb el pas del temps. Fa poc 

més de cent anys les persones 
depeníem completament de la natura, 

però avui, immersos en un sistema 
basat en el consum massiu de 

productes que ens faciliten la vida, la 
nostra relació amb l’entorn natural s’ha 

tornat cada vegada més distant.

Modiquem el territori sense seguir 
una lògica; simplement ens 

n’apropiem, ens entestem a exigir 
resultats immediats a la naturalesa 

sense tenir en compte que necessita el 
seu propi ritme per funcionar 

adequadament. 

Molts de nosaltres ja no sabríem com 
desxifrar els signes de la natura ni com 

sobreviure amb els recursos que ens 
ofereix, i a poc a poc perdem la 

consciència que nosaltres també 
formem part del mateix món.

2013

Alícia Rius
(Girona, 1982)

els secrets.

Entre teranyines i tímides llums que 
s’escolen per les nestres trencades, 
busca objectes castigats pel pas del 

temps per rescatar-los de la pols i 
mostrar-ne la bellesa; una bellesa tan 

fràgil com la del mateix silenci que 
l’envolta.

«Abandoned places» 

Cercant tresors amagats, Rius 
s’endinsa en la foscor dels espais 

abandonats per destapar-ne 

I ara, després de molts anys restant en 
l’oblit, els converteix en protagonistes 

de la seva pròpia història mentre intenta 
capturar l’últim alè del misteri i la 

nostàlgia que es respira en els seus 
dominis.

2011

Joel López 
(Girona, 1977)

La història d’en Sidi és una més entre totes 
les històries de les persones amb 

minusvalideses de la ciutat de Kaolack, on 
sobreviuen dia rere dia a còpia de fe, 

Kaolack és la segona ciutat 
més poblada del Senegal. Però 

força i esperança.

hi ha un fet que la fa diferent: el 
pelegrinatge de centenars de persones 
amb minusvalideses físiques que van a 

viure a la ciutat per la proximitat de 
l’hospital i pel gran mercat. En la religió 

musulmana és una obligació donar almoina 
als pobres, i les persones amb 

discapacitats van en massa a Kaolack. Sidi 
és una d’aquestes persones. Té la columna 

deformada a causa de la poliomielitis, que 
li va transmetre un mosquit quan tenia tres 

anys. La pòlio està pràcticament 
erradicada, però ha deixat per tot l’Àfrica 

milers de persones amb discapacitats. Sidi 
està casat amb Awua i tenen un ll. Viuen 

en un suburbi on no arriba ni l’electricitat ni 
l’aigua. Sidi pidola davant d’un restaurant 
turístic. Awua va tenir un accident als vuit 
anys i mai més va poder caminar sense 

crosses; quan els falten diners, ella se’n va 
a l’estació d’autobusos a pidolar. Cap 

organització estrangera ajuda les persones 
amb minusvalideses de Kaolack, tan sols 
una associació local, que no rep cap  ajut 

econòmic.

«Kaolak» 

2009

(Cassà de la 
Selva, 1976)

Elisabet Serra 

És innegable que tota fotograa té un 
component documental molt clar. En aquest 

cas, Elisabet Serra és capaç de retenir un 
món, el nostre món rural, que està 

desapareixent. Desapareixen ocis, 
arquitectures, formes de vida, paisatges i 

una manera determinada i rica d’entendre el 
món. A vegades, la força dels canvis no ens 

fa conscients que correm el risc de perdre 
un gran llegat de tradicions, costums i 

mirades que formen part de les nostres 
arrels.

«Retrats de la memòria» 

Però queda la fotograa de Serra per fer-nos 
memòria, activa i potent, d’un món que és el 

dels nostres avis i que, per tant, té a veure 
amb el nostre origen i la nostra identitat. 

Només cal mirar amb deteniment el treball 
d’Elisabet Serra per adonar-nos del valor que 

té apropar-nos a una realitat no tan llunyana 
en el temps, però que ja forma més part del 

nostre passat que del nostre present.

En el treball s’estableix un diàleg poderós 
entre el fotògraf i el món que vol retratar. 

L’autora explora els seus vincles amb l’àvia i 
amb el paisatge de la seva infantesa per 

elaborar un material intimista i ple de 
suggeriments. El que més sorprèn de les 

seves fotograes és la naturalitat prodigiosa 
que hi aconsegueix; res no sembla 

interrompre els vells silencis ni el lent 
esdevenir de les hores.
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