
FINS ALS LÍMITS
Maria Gregori i Gubern

Dossier de Premsa // Dosier de Prensa 



- 2 - Dossier de Premsa // Dossier de Prensa 

EL IEFC ACOGE LA EXPOSICIÓN FINS ALS LÍMITS, 
DE MARÍA GREGORI I GUBERN.

El IEFC acoge la exposición Fins als Límits, uno de los 
últimos proyectos fotográficos de María Gregori y Gu-
bern, que se presentó en la Sala Municipal de Exposi-
ciones de Igualada en octubre 2016.

La muestra presenta su búsqueda sobre las posibili-
dades estéticas y narrativas del díptico fotográfico en 
torno al ser humano y su entorno. El retrato, junto con 
los objetos, animales, construcciones y otros motivos 
que forman parte de su cultura, mantienen un diálogo 
abierto para definir que el ser humano también es por 
el hecho de hacer.

FINS ALS LÍMITS
Maria Gregori i Gubern  
Del 12 de enero al 3 de febrero de 2017.
Inauguración, 12 de gener a les 19:00h. 
con presència de la autora.
Sala Ramón Alabern i Sala El Balcó.

INSTITUT 
D’ESTUDIS 
FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) 

C/ Comte Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 
08036 Barcelona. 
t. 934 941 127 
www.iefc.cat

L'IEFC ACULL L'EXPOSICIÓ FINS ALS LÍMITS, 
DE MARIA GREGORI I GUBERN.

L'IEFC acull l'exposició Fins als Límits, un dels últims pro-
jectes fotogràfics de Maria Gregori i Gubern, que es fa 
presentar a Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada a 
l’octubre 2016.

La mostra presenta les seva recerca sobre les possibili-
tats estètiques i narratives del díptic fotogràfic al voltant 
de l’ésser humà i el seu l’entorn. El retrat, junt amb els ob-
jectes, animals, construccions i altres motius que formen 
part de la seva cultura, mantenen un diàleg obert per tal 
de definir que l’ésser humà també és per el fet de fer.
 

FINS ALS LÍMITS
Maria Gregori i Gubern  
Del 12 de gener al 3 de febrer de 2017.
Inauguració, 12 de gener a les 19:00h. 
amb presència de l’autora.
Sala Ramón Alabern i Sala El Balcó.

INSTITUT
D’ESTUDIS 
FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) 

C/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona. 
t. 934 941 127 
www.iefc.cat

RAJASTHAN, ÍNDIA, 2009 
Maria Gregori
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LLAC BARINGO, KENIA, 2011 
Maria Gregori

FINS ALS LÍMITS (HASTA LOS LÍMITES)

Leer Raimon Panikkar antes de un viaje es algo que he 
hecho en muchas ocasiones. Uno de sus libros que más 
me han ayudado a comprender otras civilizaciones, y for-
mar así mi mirada, fue Paz e interculturalidad. Lo comen-
to, porque esta exposición se inicia con una cita extraída 
de este libro.

Fins als Límits es un conjunto de dípticos, unidos por un 
relato sugerente que nos invita a ralentizar la mirada para 
fijarnos en las personas y las huellas que nos van dejando. 
Cada imagen tiene una entidad de obra única, y el con-
junto la capacidad de formar un relato, que interpretará el 
propio lector, según sus vivencias.

María Gregori y Gubern

*Panikkar, Raimon
Paz e interculturalidad
Editorial Herder, 2006.

FINS ALS LÍMITS

Llegir en Raimon Panikkar abans d’un viatge és una cosa 
que he fet moltes vegades. Un dels seus llibres que més 
m’han ajudat a comprendre altres civilitzacions, i formar 
així la meva mirada, ha estat Pau i interculturalitat. Dic 
això, perquè aquesta exposició comença amb una citació 
extreta d’aquest llibre.

Fins als Límits és un conjunt de díptics, units per un relat 
suggeridor que ens convida a alentir la mirada per fixar-
nos en les persones i les empremtes que ens van deixant. 
Cada imatge té una entitat d’obra única, i el conjunt té la 
capacitat de formar un relat, que interpretarà el propi lec-
tor, segons les seves vivències.

Maria Gregori i Gubern  

*Panikkar, Raimon
Pau i interculturalitat
Editorial Proa, 2004.

“L’home no és solament individu: és persona, és a dir, 
un centre de relacions que s’estenen fins als límits de 
la grandesa de la seva ànima.” *
                                             Raimon Panikkar

“El hombre no es solamente individuo: es persona, es 
decir, un centro de relaciones que se extienden hasta 
los límites de la grandeza de su alma.”*
                                                        Raimon Panikkar
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SOBRE EL AUTORA

María Gregori i Gubern (Igualada, 1952).

Licenciada en Historia del Arte. Maestra. Logopeda.

Ha encontrado en la fotografía un medio de 
experimentación y de expresión artística. En ella se 
encuentra a gusto. 
Sus proyectos nacen siempre de la curiosidad, la que 
le lleva a buscar nuevas miradas. Después, se dedica a 
trabajar a fondo con las imágenes, a combinar las piezas 
para que sean como un relato.
Le gusta editar su obra en libros, para poder plasmarla y 
disfrutar de su magia comunicativa.
 
- Tibet, terra de sinestèsies
- Introducció a una mirada
- Fins als límits
- La meva família i altres animals
- La vida secreta d’un pati singular
- Poble de Pira. Volumen 3 de “Viatge a la conca 
de Barberà”. Colección Pass FOTO 13x18
- Igualada de nit. Colección Igualada Visual. 
Ajuntament d’Igualada.

Ganadora del Premi Ciutat d’Igualada de Fotografia 
Procopi Llucià, en la edición de 2015.

SOBRE L’AUTORA

Maria Gregori i Gubern  (Igualada, 1952).

Llicenciada en Història de l’Art. Mestra. Logopeda.

Ha trobat en la fotografia un mitjà d’experimentació i 
d’expressió artística. S’hi troba de gust.
Els seus projectes neixen sempre de la curiositat, que 
la porten a buscar noves mirades. Després, es dedica a 
treballar a fons amb les imatges, a combinar les peces 
perquè siguin com un relat. 
Li agrada editar la seva obra en llibres, per poder 
plasmar-la i gaudir de la màgia comunicativa que tenen.
 
- Tibet, terra de sinestèsies
- Introducció a una mirada
- Fins als límits
- La meva família i altres animals
- La vida secreta d’un pati singular
- Poble de Pira. Volum 3 de “ Viatge a la conca 
de Barberà”. Col·lecció Pass FOTO 13x18
- Igualada de nit. Col·lecció Igualada Visual. 
Ajuntament d’Igualada.

Guanyadora del Premi Ciutat d’Igualada de Fotografia 
Procopi Llucià de l’edició 2015.

AUTORETRAT
Maria Gregori
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RASTRES

Fer una fotografia és, avui en dia, més fàcil que mai. Com a resultat dels 
avenços tecnològics, la imatge fotogràfica ha esdevingut omnipresent. Es 
multipliquen els dispositius (el mòbil, la tablet, la càmera...) que permeten ob-
tenir imatges de la realitat, i, al mateix temps, creixen les possibilitats de com-
partir aquestes fotografies (a través de les xarxes socials, per exemple) a una 
velocitat abans impensable. Algú que estigui en un punt d’interès informatiu i 
disposi d’un mòbil, pot obtenir una imatge que es podrà convertir en portada 
d’un diari. De fet, ni tan sols és necessària la presència humana: són nombro-
sos els aparells i sistemes que fotografien o filmen la realitat sense interrupció. 
Per tot plegat, sembla que fer una bona fotografia, o fins i tot una fotografia 
artística, actualment també hauria d’estar a l’abast de moltes persones. 

Ara bé, això és vàlid només per a la fotografia-testimoni, la que només ens 
dóna una informació puntual d’un fet visible. En aquest sentit, per a qui vulgui 
fer servir la fotografia com una forma d’art i de coneixement, tots aquests 
avantatges es converteixen més aviat en reptes a superar, en esculls que 
cal esquivar. Perquè, al capdavall, la imatge s’ha convertit en un fet banal i, 
per tant, l’artista ha de tornar a donar-li un sentit, ha de mirar de transcendir 
aquesta immediatesa, tan efímera, tan propera a la desaparició. 

La feina comença molt abans: en l’actitud, en la mirada, en l’observació. Un 
bon fotògraf (o una bona fotògrafa, en el cas de la Maria Gregori) és, al meu 
parer, una mena de caçador d’instants. Pot estar-se hores i hores a l’aguait, 
sense saber on s’amaga la presa, sense tenir ni la certesa que allò que busca 
és allà i en aquell moment. Fins i tot podríem dir que és un caçador singular, 
perquè no sap exactament quina és la presa que persegueix. És algú que 
busca rastres. No li interessa atrapar una imatge d’allò que ja podem veure, 
sinó més aviat suggerir allò que no podem veure. Com en el cinema, allò que 
queda fora de l’escena –el fora de camp visual–, és més significatiu que allò 
que es mostra. Com a espectadors, ho sabem prou bé: fa més mal la violència 
imaginada que la sang fàcil. 

Un dels díptics de “Fins als límits” ens mostra el fons d’una barraca de tir d’una 
fira, a l’Índia. A l’esquerra, hi pengen uns quants globus inflats que ens fan 
pensar en jocs infantils, en l’encert i les rialles dels nens que tiren i proven de 
fer diana. Però, a la dreta de la mateixa imatge, hi penja una nina –una dona– 
que també és un blanc: el fil que la sosté, ara, ens sembla més aviat una 
soga tenebrosa... L’altra fotografia del díptic és un retrat d’una nena índia que 
ens mira: els ulls grans, lluents, i els cabells negres i abundants, recollits en 
llargues trenes. Fils, trenes, sogues... Són dues imatges que dialoguen: l’una 
evoca una vida que comença, esplendorosa; l’altra és un indici de la fragilitat 
d’aquesta felicitat futura. Però el relat que les uneix no hi és explicitat. I és aquí 
que la fotografia es fa metàfora. Si en la poesia les paraules agafen un sentit 
nou, diferent de l’habitual i comú, en la fotografia poètica uns ulls o un ninot 
no són només allò que veiem sinó també tot allò que l’artista ens diu o ens 
suggereix a través d’aquests objectes. 

JODPUR, KÍNDIA, 2008
Maria Gregori
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En un altre díptic de la mateixa col·lecció, hi trobem el rostre noble, propor-
cionat, d’un sikh, amb el turbant majestuós que li corona el cap. Però resulta 
gairebé impossible dir si l’expressió dels ulls, la lleu contracció dels llavis són 
promesa de bondat o de maldat, de patiment o de joia. En la fotografia com-
plementària, el misteri d’aquesta fesomia es reflecteix en un mur de pedres 
grans que només té una obertura a la part superior: una  finestra petita i se-
creta de tres arcs.

Davant la saturació d’imatges que ens envolta, les fotografies de la Maria Gre-
gori ens conviden a alentir la mirada, a fixar-nos en els rastres d’una realitat 
que no és evident, però que ha deixat alguna empremta. Un detall ocult, mis-
teriós com un regal o una ofrena. No hi trobarem imatges llampants ni espec-
tacles visuals, sinó estímuls petits, precisos, creadors. Poètics. Són imatges 
que creen espais buits que haurem d’omplir amb el relat que teixirà la nostra 
imaginació. 

Josep Pelfort      

Josep Pelfort (Igualada, 1968) és llicenciat en Filologia catalana i Màster en estudis 
audiovisuals. Treballa com a traductor i corrector d’estil. Publica articles sobre cinema 
i sèries de televisió a la revista L’Avenç.     

AMRISTAR, ÍNDIA, 2009
Maria Gregori
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FITXA TÈCNICA DE LES 
EXPOSICIONS

Del dijous 12 de gener fins al 3 de 
febrer de 2017. 
Inauguració, dijous 12 de gener a 
les 19:00 hores amb presència de 
l’autora.

LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

ADREÇA: c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel. 934 941 127 

[www.iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COM ARRIBAR:

HORARI: 9:00h a 21:00h de dilluns a 
divendres. Entrada lliure

ORGANITZA:Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFÍCIE: La mostra ocupa dos 
de les tres sales de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: Sala 
Ramon Alabern, i Sala El Balcó. 

TEMÀTICA: Díptics, retrats i viatges

OBRES: 33 obres

FICHA TÉCNICA DE LA 
EXPOSICIONES

Del jueves 12 de enero hasta el 3 de 
febrero de 2017. 
Inauguración, jueves 12 de enero a 
las 19:00 horas con presencia de la 
autora.

LUGAR: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

DIRECCIÓN: c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel 934 941 127 

[www.iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COMO LLEGAR:

HORARIO: 9:00h a 21:00h de lunes a 
viernes. Entrada libre. 

ORGANIZA: Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFICIE: La muestra ocupa dos 
de las tres salas del Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: Sala 
Ramon Alabern, y Sala El Balcó. 

TEMÁTICA: Dípticos, retratos y 
viajes.

OBRAS: 33 obras
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EL INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro. 
Desde su fundación, en el año 1972, ha tenido como 
finalidad la promoción y divulgación de la fotografía en 
todos sus ámbitos, con una filosofía de entidad de servicio 
público.

Sus actividades se desarrollan en tres áreas:

- La enseñanza de la fotografía a través de su Departamento 
de Escuela.
- La conservación, organización  y documentación de 
imágenes fotográficas y textos, actuales e históricos, 
desde el Departamento de Documentación.
- La divulgación cultural de la fotografía a través del 
Departamento de Actividades Culturales.

[www.iefc.cat]

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) és una Associació Cultural sense ànim de lucre. 
Des de la seva fundació, l’any 1972, ha tingut com a 
finalitat la promoció i divulgació de la fotografia en tots els 
seus àmbits, amb una filosofia d’entitat de servei públic.

Les seves activitats es desenvolupen en tres àrees:

- L’ensenyament de la fotografia a través del seu 
Departament d’Escola.
- La conservació, organització i documentació d’imatges 
fotogràfiques i textos, actuals i històrics, des del 
Departament de Documentació.
- La divulgació cultural de la fotografia a través del 
Departament d’Activitats Culturals.

[www.iefc.cat]
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