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Anar a caçar el temps, l’instant.

Aquella llum que ens fa aturar en el nostre passeig.

Aquelles formes que dibuixen les ombres sobre el terra humit. 

Aquells colors que ens deixen embadalits.

La primavera amb la gama de verds de les noves fulles, amb l’esclat de

colors de les flors, amb els arbres que es fertilitzen amb el fenomen de

la pol·linització per donar-nos al proper estiu, els seus fruits.

L’estiu ens ofereix la imatge primerenca de una gamma daurada dels

camps de blat. En un altre temps, ens oferia la imatge del majestuós

paller símbol de una bona collita, i a les acaballes el verd fosc de les

fulles de pàmpol de les vinyes a punt de ser veremades.

La tardor, l’estació cromàtica per excel·lència, on el joc de colors 

càlids: marrons, grocs, vermells... entrecreuats amb els verds són un

present per els sentits, i el hivern ens ofereix la blancor blavosa de la

neu sobre els camps, i els arbres de fulla perenne, enfarinant els pics de

les serralades.

Tots ells, individualment o en conjunció.

Tots ells amalgamats amb la situació temporal que viu la natura, i amb

les formes artificials que la mà de l’home ha introduït. No ens seria 

possible contemplar-los, si homes com en Joan Ribera en les seves  

passejades, fetes amb ull sensible i amb una càmera a la mà, no les

haguessin “caçat”. 

Amb el recull de la seva obra volem retre homenatge a ell en particular i

als molts fotògrafs que han perpetuat i perpetuen la imatge del nostre

paisatge

Barcelona primavera del 2007.

Miquel Galmes i Creus
President del Institut d’Estudis Fotogràfics Catalunya



Joan Ribera i Fornells (Guardiola de Berguedà, 1921 – 2005) ha estat un dels

millors fotògrafs que ha donat el Berguedà el segle XX. S’inicia en la fotografia a

partir del 1935. De formació bàsicament autodidacta, acompanyà les lectures

d’una pràctica intensa i d’un contacte molt proper amb altres fotògrafs, a més

d’un estudi detallat de les exposicions a les que acudia, aplicant els seus

coneixements per a fer una autocrítica constant a la seva pròpia obra. 

Freqüentà els ambients fotogràfics barcelonins des de la postguerra, i va tenir

relació amb alguns dels fotògrafs més destacats dels anys cinquanta i seixanta al

nostre país, entre ells els germans Alexandre, Antoni Campañà, els Zerkowitz, i els

Pérez de Rozas. Tots ells influïren en la seva obra, igual que en Pla Janini,

Català–Roca, i ja en els darrers anys Alguersuari, Olivarrieta, Oriol Alamany i Toni

Catany. Les seves fotografien acusen també influències d’alguns estrangers, entre

els quals admirava Ansel Adams i Cartier Bresson.

Adoptà i integrà amb força rapidesa a la seva producció l’evolució tècnica de la

fotografia, va emprar molt el blanc i negre, fins i tot amb una breu incursió en les

tècniques pictorialistes, i passant al color quan aquesta tècnica estigué a l’abast.

Utilitzà preferentment la diapositiva com a suport, en opinar que permetia una

reproducció més real del color, motiu pel qual també preferí les òptiques

alemanyes, i la il·luminació gairebé exclusivament natural, arribant a excel·lir en el

domini i control dels matisos en totes les parts del procés. 

Va ser soci de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya en l’època de l’anomenat

“salonisme”, va perfeccionar molt la tècnica, sobretot de laboratori, als locals de la

pròpia Agrupació, i obtingué bon nombre de premis en reconeixement a la seva

obra. Acabada aquella etapa, els darrers trenta anys ja sols participà en concursos

com a jurat.

Va col·laborar en diverses exposicions nacionals, la de més ressò Les Veus del Riu, i

eren seves la majoria de les portades fotogràfiques de la revista cultural del

Berguedà l’Erol. També posà imatges en alguns llibres, i féu nombrosos i premiats

muntatges audiovisuals, projectats arreu, entre els quals destaquem: Pedraforca,

Natura, Estampes dels meu país, Jardins Artigas, etc. i la sèrie realitzada amb

l’equip de l’Àmbit de Recerques del Berguedà: Patum, el Bisbat de Solsona,

el Túnel del Cadí, etc. També va fer cinema, un centenar de pel·lícules en diversos

formats, que definia com a fotografia filmada.

Li plaïa l’estudi pausat de la composició i el treball sobre el paisatge, especialment

la muntanya. Joan Ribera tenia l’esperit, la sensibilitat i la competència tècnica per a

descobrir i fer-nos conèixer els aspectes de bellesa fugissera, la magnificència de

l’espectacle de la natura o d’altres aspectes de l’entorn en un instant i amb una

llum determinada. Les seves fotos transmeten la seva estimació per la natura, pel

país. En les  seves darreres imatges s’hi poden veure els resultats d’una llarga

recerca estètica, en la qual, més que el propi tema, dominen la llum i el color amb

un tractament minuciós, des dels tocs impressionistes, gairebé puntillistes, fins als

reflexos controlats i sorprenents, instants i llocs, que, coneguts o no, esdevenen

gairebé màgics i són sempre un descobriment.

Ribera va ser molt més que un afeccionat local, encara que dediqués al Berguedà la

major part de la seva obra, les seves imatges obren nous límits al que pot oferir la

recerca estètica en fotografia.

Xavier Pedrals i Costa
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Cercs
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Nou Fonts    
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Les Fonts del Llobregat
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La Baells



JOAN RIBERA I FORNELLSJOAN RIBERA I FORNELLS



JOAN RIBERA I FORNELLS

Les Fonts del Llobregat
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El Pedraforca
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El Pedraforca
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La Fageda d’en Jordá
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La Fageda d’en Jordá
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El Pedraforca
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El Cadí
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El Pedraforca, pared nord
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La Pobla de Lillet



“L’hora dels adéus”
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Va néixer l’any 1921 a cal Cinto de la Farga, actualment municipi de Guardiola de
Berguedà, on va viure fins la seva mort el 18 de juny del 2005.
Va cursar estudis de pèrit mercantil a Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona i, de
tornada a la seva terra, va alternar la feina a les mines com a comptable amb el
negoci familiar.

Tot i que s’inicià a la fotografia quan sols tenia 14 anys, no s’hi va dedicar d’una
manera exclusiva fins a la seva retirada del món laboral, l’any 1981.
La seva primera càmera fou una Agfa Billy, a la que van seguir entre altres, una
Super Ikonta de pas 120, per emprar més tard càmeres de pas universal, com una
Contax, una Leica Illf i una Nikkormat per acabar amb una versió actual de la
Contax rèflex.
Va participar en diverses exposicions de caràcter nacional i són seves la majoria de
les portades de la revista cultural del Berguedà, l’Erol.

Però a on, sense dubte, deixa la seva empremta, és en els seus muntatges
audiovisuals, molts d’ells guardonats i projectats arreu, com: El Pedraforca, Natura,
Estampes del meu país... i la sèrie realitzada amb l’equip de l’Àmbit de Recerques
del Berguedà: La Patum, el Bisbat de Solsona, el Túnel del Cadí, etc...

També es va endinsar en el món del cinema, més d’un centenar de pel·lícules en
diversos formats, que ell definia com a fotografia filmada.

L’any 2003 inaugurà a Guardiola de Berguedà, la seva exposició individual titulada
“Retenir l’efímer”, amb 40 imatges en blanc i negre i color mostrant la seva
evolució com a fotògraf.

Un cop desaparegut, a partir de l’any 2005, ha rebut homenatges de les entitats
i institucions municipals de tot el Berguedà, així com de la Diputació de Girona.
Cal destacar la completa exposició que li ha fet Guardiola de Berguedà.

El Consell Comarcal del Berguedà ha creat un premi de fotografia que porta el
seu nom, de temàtica berguedana, del qual enguany es celebra la primera edició.
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