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EL INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC), COMO ENTIDAD 
ORGANIZADORA, PRESENTAN 
EL SIGUIENTE PROGRAMA CON 
DOS ACTOS PÚBLICOS:
 
1// CONFERENCIA: 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
Clasicismo y contemporaneidad.

Un recorrido por la trayectoria 
fotográfica del autor. Con proyección 
de audiovisuales.

Impartida por el autor de la exposición 
Presente Continuo: QUIM FARRERO 
y el periodista y filólogo de francés 
Eliseu T. Climent. 

Martes 4 de febrero a las 19:00 horas.

2// EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
PRESENTE CONTINUO
Del martes 4 de febrero hasta 
el 28 de marzo de 2014.

Con motivo de sus 25 años 
de dedicación fotográfica, Quim 
Farrero presenta una recopilación de 
fotografías con dos líneas de trabajo: 
el ensayo fotográfico y el retrato. 
Tres proyectos: Antigua y Barbuda, 
Colateral y Retratos, conforman la 
manera de ver el mundo y entender 
la fotografía de un autor que observa 
para documentar. Fijamente.
 
Inauguración, con presencia 
del autor, martes 4 de febrero 
a las 20:00 horas.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) 
C/ Comte Urgell, 187 (Recinto Escuela 
Industrial) 08036 Barcelona.

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC), COM A ENTITAT 
ORGANITZADORA, PRESENTA 
EL SEGÜENT PROGRAMA AMB 
DOS ACTES PÚBLICS: 
 
1// CONFERÈNCIA: 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC.
Classicisme i contemporaneïtat.

Un recorregut per la trajectòria 
fotogràfica de l’autor. Amb projecció 
d’audiovisuals.

Impartida per l’autor de l’exposició 
Present Continu: QUIM FARRERO 
i el periodista i filòleg de francès 
Eliseu T. Climent. 

Dimarts 4 de febrer a les 19:00 hores.

 2// EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
PRESENT CONTINU
Del 4 de febrer fins al 28 de març 
de 2014.

Amb motiu dels seus 25 anys 
de dedicació fotogràfica, Quim 
Farrero presenta un recull de 
fotografies amb dues línies de 
treball: l’assaig fotogràfic i el retrat. 
Tres projectes: Antigua i Barbuda, 
Col·lateral i Retrats, conformen 
la manera de veure el món i entendre 
la fotografia d’un autor que observa 
per documentar. Fixament. 

Inauguració, amb presència 
de l’autor, dimarts 4 de febrer 
a les 20:00 hores.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) 
C/ Comte Urgell, 187 (Recinte Escola 
Industrial) 08036 Barcelona.
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TEXT D’ELISEU T. CLIMENT SOBRE 
L’EXPOSICIÓ “PRESENT CONTINU”

Víctimes, directes i indirectes, 
d’accidents de tràfic; constructors 
d’enginys de somni; i gent normal, 
anònima. Entre ells, res en comú. Res. 
Una munió d’individus inconnexos 
que, ni tan sols, coincideixen en un 
espai geogràfic. Tots, però, remant en 
un mateix oceà: el Gran Teatre de la 
Humanitat.
Tan distants, tan propers, tan 
idèntics, s’obren camí, sense repòs, 
insistentment. Presoners de la pròpia 
condició humana, basada en la força 
de (sobre)viure, malgrat tot i gràcies 
a tot, s’aferren al present, amb acció 
i determinació; mantenen el passat 
com a record, projecten en el futur 
l’esperança.  
Formada per la tríada Col·lateral, 
Antigua i Barbuda, i Retrats, la mostra 
fotogràfica Present Continu revela 
l’essència mateixa de la humanitat. 
Quim Farrero s’hi submergeix, 
dissecciona l’existència, l’explora, la 
filtra, la fixa en un present continu, 
alliberant-la del temps que la 
constrenyeix. L’alquímia fotogràfica 
amplifica la condició humana i 
l’eleva a veritat absoluta. I aquest 
humanisme visual s’expressa, ara 
i ací, en mirades punyents i en 
una corporalitat emmotllada pel 
determinisme del context. No hi 
ha narració possible, perquè tot és 
narració. 

Eliseu T.Climent
Periodista i filòleg francès

TEXTO DE ELISEU T. CLIMENT SOBRE
LA EXPOSICIÓN “PRESENTE CONTINUO”

Víctimas, directas e indirectas, de 
accidentes de tráfico; constructores de 
ingenios de ensueño; y gente normal, 
anónima. Entre ellos, nada en común. 
Nada. Una serie de individuos inconexos 
que, ni tan solo, coinciden en un espacio 
geográfico. Todos, pero, remando en 
un mismo océano: el Gran Teatro de la 
Humanidad.
Tan distantes, tan próximos, tan 
idénticos, se abren camino, sin reposo, 
insistentemente. Prisioneros de la propia 
condición humana, basada en la fuerza 
de (sobre) vivir, a pesar de todo y gracias 
a todo, se aferran al presente, 
con acción y determinación; mantienen 
el pasado como recuerdo, proyectan en 
el futuro la esperanza.  
Formada por la tríada Colateral, Antigua 
i Barbuda, y Retratos, la muestra 
fotográfica Presente Continuo revela 
la esencia misma de la humanidad. 
Quim Farrero se sumerge, disecciona la 
existencia, la explora, la filtra, la fija en 
un presente continuo, liberándola del 
tiempo que la constriñe. La alquimia 
fotográfica amplifica la condición 
humana y la eleva a verdad absoluta. 
Y este humanismo visual se expresa, 
ahora y aquí, en miradas punzantes 
y en una corporalidad moldeada por 
el determinismo del contexto. No hay 
narración posible, porque todo es 
narración. 

 Eliseu T.Climen
Periodista y filólogo francés

© Quim Farrero
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SOBRE EL AUTOR

Estudia fotografía entre los años 
1988 y 1994 en el Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC), 
donde actualmente ejerce como  
profesor. Responsable de fotografía 
de la revista TRAIL (www.revistatrail.
com) y fotógrafo free-lance, su 
trabajo, vinculado habitualmente al 
reportaje, incluye también 
el interiorismo, la imagen editorial, 
el retrato y la cobertura gráfica de 
eventos. Ha publicado en diversas 
revistas de ámbito deportivo: 
Todosport, Vèrtex, Desnivel, 
Parapente / Vuelo Libre, Sport Life, 
Muntanya) y en la Revista d’Etnologia 
de Catalunya (proyecto sobre la 
secta Hare Krishna). Con más de 
25 exposiciones realizadas, sus 
imágenes han sido expuestas, entre 
otros espacios de Barcelona, en el 
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), Museu Picasso, 
Centre Cívic Can Felipa, Julia Karp 
Gallery y galería Valid Foto. Ha 
expuesto además en el Claustre de 
l’Hospital de Torroella de Montgrí, 
en la Caixa Terrassa de Terrassa y 
en diversos centros penitenciarios 
(Model, 4 Camins, Lledoners...). 
Finalista en 2008 del 7e Premi de 
fotografia Caixa Terrassa y en el 
año 2010 del Fòrum Fotogràfic de 
Can Basté con Col·lateral. Premio 
Pica d’Estats el año 2012 por las 
imágenes de un artículo sobre el 
Parque Nacional d’Aigüestortes 
(publicado en la revista Paisajes 
desde el tren).

[www.quimfarrero.com]
[www.facebook.com/quim.farrero]

SOBRE L’AUTOR

Estudia fotografia entre els anys 
1988 i 1994 a l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC), 
on actualment exerceix com a 
professor. Responsable de fotografia 
de la revista TRAIL (www.revistatrail.
com) i fotògraf free-lance, la seva 
feina, vinculada habitualment 
al reportatge, inclou també 
l’interiorisme, la imatge editorial, 
el retrat i la cobertura gràfica 
d’esdeveniments. Ha publicat en 
diverses revistes d’àmbit esportiu: 
Todosport, Vèrtex, Desnivel, 
Parapente / Vuelo Libre, Sport Life, 
Muntanya i en la Revista d’Etnologia 
de Catalunya (projecte sobre la 
secta Hare Krishna). Amb més de 25 
exposicions realitzades, les seves 
imatges han estat penjades, entre 
d’altres espais de Barcelona, al 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), Museu 
Picasso, Centre Cívic Can Felipa, 
Julia Karp Gallery i galería Valid Foto. 
Ha exposat també al Claustre de 
l’Hospital de Torroella de Montgrí, 
a la Caixa Terrassa de Terrassa i 
a diversos centres penitenciaris 
(Model, 4 Camins, Lledoners...).
Finalista l’any 2008 del 7e Premi 
de fotografia Caixa Terrassa. 
Finalista l’any 2010 el Fòrum 
Fotogràfic de Can Basté amb 
Col·lateral. Premi Pica d’Estats 
l’any 2012 per les imatges d’un 
article sobre el Parc Nacional 
d’Aigüestortes (publicat a la revista 
Paisajes desde el tren).

[www.quimfarrero.com]
[www.facebook.com/quim.farrero]

© Carles Serraima
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FICHA TÉCNICA 
DE LA EXPOSICIÓN

TÍTULO: PRESENTE CONTINUO
INAUGURACIÓN: martes 4 de febrero 
a las 20:00 horas, con presencia del 
autor.
LUGAR: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC).
DIRECCIÓN: c/Comte Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial)
08036 Barcelona
Tel 934 941 127
[www.iefc.cat]
[info@iefc.cat]

COMO LLEGAR:

La exposición permanecerá abierta 
al público del 4 de febrero al 28 de 
marzo de 2013.

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

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

SUPERFICIE: la muestra las tres las 
salas del Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya: Sala Ramon Alabern, la 
Sala el Balcó y la Sala de Baix

TEMÁTICA: Retrato y reportaje 
documental.

OBRAS: 82 fotografías blanco y negro. 

FITXA TÈCNICA 
DE L’EXPOSICIÓ

TÍTOL: PRESENT CONTINU
INAUGURACIÓ: dimarts 4 de febrer 
a les 20:00 hores, amb presència 
de l’autor.
LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC).
ADREÇA: c/Comte Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial)
08036 Barcelona
Tel 934 941 127
[www.iefc.cat]
[info@iefc.cat]

COM ARRIBAR:

L’exposició romandrà oberta 
al públic del 4 de febrer al 28
de març de 2014.

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

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

SUPERFÍCIE: la mostra ocupa les tres 
sales d’exposició de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: la Sala 
Ramon Alabern, la Sala el Balcó i la 
Sala de Baix.

TEMÀTICA: Retrat i reportatge 
documental.

OBRES: 82 fotografies blanc i negre.



- 6 - Dossier de Premsa // Dosier de Prensa 

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.

- Las 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.

- Les divulgació cultural de la 
fotografia a través del Departament 
d’Activitats Culturals.

[www.iefc.cat]
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FOTOGRAFÍAS
QUIM FARRERO

FOTOGRAFIES  
QUIM FARRERO
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ANTIGUA I BARBUDA                             © Quim Farrero
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COL·LATERAL                                          © Quim Farrero
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RETRATS            © Quim Farrero

RETRATS                                                © Quim Farrero
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