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Sala d’exposicions Ramon Alabern

del 3 de maig al 5 de juny del 2007  de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 17 a 21 h

Inauguració dijous 3 de maig a les 19,30 h

Autobusos: 14, 41, 54, 59, 63, 66, 67, 68      metro: Línia 5, Hospital Clínic
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Carrer de Roselló

Amb la col·laboració de: 

Tel. 933 215 766  www.vmfoto.com
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JOAN RIBERA I FORNELLS

“Ribera va ser molt més que un afeccionat local, encara que
dediqués al Berguedà la major part de la seva obra. Es tracta d’una
trajectòria rica, llarga i fecunda, estèticament ambiciosa i visualment
captivadora”

Eva Garcia i Chueca

“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...”

Xavier Pedrals i Costa

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.

www.joanribera.com

La Pobla de Lillet
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