
DOSSIER DE PREMSA



- 2 - Dossier de Premsa // Dossier de Prensa Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

 
 

Miquel Galmes (Barcelona 1937-2015) va exercir com a fotògraf ar-
tístic i professional. Va exposar en mostres individuals i col·lectives a 
Catalunya, a la resta de l’Estat i a nivell internacional. Però va ser es-
pecialment reconegut per la tasca al capdavant de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC), entitat que va crear l’any 1972, amb 
l’objectiu de fomentar, estimular i impulsar l’estudi, la investigació i la 
difusió de la fotografia.

En aquesta exposició es presenta només una part de la seva col·lec-
ció de fotografies. La seva creació atén a dues procedències diferen-
ciades. La primera, es compon de les fotografies que va adquirir pel 
seu valor històric, representat per les autories de la fotografia amb les 
que mai va mantenir un contacte persona. La segona, i més extensa, 
es va formar amb les fotografies realitzades per les autories de la 
seva mateixa contemporaneïtat, persones amb les que va iniciar un 
intercanvi, un troc de mirades.

Inauguració divendres 5 de juliol a les 19.30 h
Activitats complementàries;
Visita comentada a l’exposició dijous 12 de setembre a les 19 h.
Gratuït.

Centre d’Art Contemporani 
LA SALA
Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 816 90 01
www.lasalavng.cat
lasala@vilanova.cat

Horaris
De dimarts a dissabte de 19 a 21 h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.
Dilluns tancat.

Entrada gratuïta

Barcelona, 1977. Toni Catany.
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Barcelona, 1977 - 1986. Manolo Laguillo.

 

A més de la pròpia, en altres mirades fotogràfiques Miquel Galmes i Creus també es reconeixia com a ésser 
humà i com a fotògraf. A través d'elles -d’aquelles altres mirades- identificava els valors de comunicació i d'ex-
pressió intrínsecs en totes les àrees de la fotografia: la històrica, l'artística, l'aplicada i la periodística. Aquests 
aspectes d'ús del medi són els que integrarà com a principis i filosofia a l'ensenyament i la divulgació de la 
fotografia com a bé cultural quan en l'any 1972 funda l'IEFC.

En aquesta exposició es presenta només una part de la seva col·lecció de fotografies. La seva creació atén 
a dues procedències diferenciades. La primera, es compon de les fotografies que va adquirir pel seu valor 
històric, representat per les autories de la fotografia amb les que mai va mantenir un contacte personal, però 
que van assentar els orígens on conformar els seus referents com a fotògraf. La segona, i més extensa, es va 
formar amb les fotografies realitzades per les autories de la seva mateixa contemporaneïtat, persones amb les 
que va iniciar un intercanvi, un troc de fotografies; ell oferia una de les seves a canvi d'una altra que apreciava 
per la seva qualitat estètica com pel fet d’establir un vincle d’amistat o professional. Les dues procedències, la 
històrica i la contemporània, van ser la motivació principal per efectuar un troc de mirades.

La present mostra s'estableix sobre un principi categòric: recuperar el pensament que sobre la fotografia va 
testimoniar en el seu dia Miquel Galmes i Creus. A partir de les entrevistes que en el seu moment va concedir a 
diferents mitjans, s'han extret una sèrie de cites que serveixen d'estructura capitular. Així, els diferents apartats 
de l'exposició no es conceben amb l’ànim de generar una tesi concreta sobre la fotografia, sinó amb la intenció 
de respectar el llegat de la veu i la mirada de Miquel Galmes i Creus.
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“De la fotografia m’atrau la possibilitat 
de poder-me comunicar amb els altres
i poder-me expressar sense tenir en compte 
ni el seu idioma ni el seu estatus social”.   

“La subjectivitat ... és la part principal
de tot, de la vida, de la comunicació
amb la gent ... “ (...) “No existeix la fotografia 
objectiva, la fotografia sempre és subjectiva”.  

“El que em mou a l’hora de disparar
es com un sisè sentit, un moment
que cada un de nosaltres tenim i que
està en funció de la teva civilització
visual, és a dir, cada un de nosaltres
té un ‘tempo’ en el seu disparo”.     

“La fotografia és un llenguatge que ens 
permet expressar les nostres vivències      
amb total llibertat”. (...) “Pot ser que avui
centri el meu interès en una fotografia intimista”. 

“Opino que el gènere no determina el que una foto-
grafia sigui artística o no, el que ho determina és la 
intenció del fotògraf”.

“En les fotografies de reportatge és on possiblement 
surt el que tu tens en el teu interior”. 

“Aquestes fotografies no deixen de ser documentals, 
però en el fons no deixa d’haver-hi un punt de
vista subjectiu perquè l’experiència i la manera de 
pensar fan que tu posis una mica de la teva part”. 

“És curiós com en la fotografia les evidències de com 
és la persona són més evidents, perquè moltes vega-
des el punt de  reflexió a l’hora de disparar no hi és i 
és l’instint el què dispara”.      

“La fotografia que un realitza per encàrrec està feta
amb una intenció determinada, però la fotografia feta 
només per pur plaer pot interpretar l’objecte d’una ma-
nera personal sense tenir en compte quina és la seva 
utilitat”. 

“Què recomanaries a un fotògraf que comença?
Interès per la vida, que cada dia surt el sol. I que no 
tingui pressa. I als fotògrafs avançats, què els hi reco-
manaries? Que no deixin de començar cada dia”. 

“Vilanova és una ciutat mediterrània, plena de llums, 
de foc i de color. I crec que la Festa Major és un dels 
exponents clars de la Vilanova festiva i mediterrània”.

CITES DE MIQUEL GALMES I CREUS 
AL VOLTANT DE LA FOTOGRAFIA
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AUTORIES REPRESENTADES

Aleu Combalia, 
Antoni Ascón, 
Antonio Orzaez, 
Antonio, Bertazioli ,
Carlos Mayol, 
Carlotta Betbesé, 
Colita, 
Cric y Cam, 
David Balsells, 
Dídac Cortina,
Eduard Olivella, 
Enric Carmona, 
Enric de Santos, 
Estudi fotogràfic Napoleón, 
Eugeni Bofill, 
Felip Pruñonosa, 
Fernando Garrigosa, 
Ferran Artigas, 
Ferran Núñez, 
Foto Duart, 
Francesc Bohils, 
Francesc Simó, 
Franck y Wigle, 
J. Martí, 
J.M. Ribas Prous, 
Joan Campabadal, 
Joan Fontcuberta, 
Joaquim Pla Janini, 
Josep Garcia Argilaga, 
Josep Gol, 
Josep Manel Tàrrega, 
Josep Masana, 
Juan Carlos Blanco, 
Juan Domingo Bisbal, 
Leopoldo Samsó, 
Lluís Casals, 
Luis Ochandorena, 
Manel Esclusa, 
Manel Úbeda, 
Manolo Laguillo, 
Marga, 
Mariano Zuzunaga, 

Miquel Nauguet, 
Miquel Sala, 
Moliné i Albareda, 
Montse Campins,  
Núria Amat, 
Núria Porras, 
Pau Audouard, 
Pedro Hernández, 
Pepe Encinas, 
Pere Sender Terés, 
Pere Viñals, 
Pilar Aymerich, 
Robert Barrio, 
Roig, Roman Gausa,  
Serge Assier, 
Sergi Reboredo, 
Tino Soriano, 
Tomi Socies, 
Toni Catany, 
Toni Padrós, 
Toni Prim, 
Toni Vidal, 
Xavier Miserachs 
i autories desconegudes.

Estació de França, Barcelona, 1962. Xavier Miserachs.



- 6 - Dossier de Premsa // Dossier de Prensa Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

La Col·lecció Miquel Galmes és un projecte sorgit dels fons que el propi 
fotògraf va anar adquirint com a fruit de tota una vida dedicada a la foto-
grafia. 

La col·lecció està formada per càmeres i altres aparells fotogràfics, així 
com d’una extensa biblioteca, documentació textual i  fotografies. Tot 
aquest fons és representatiu de les èpoques i els agents que participen 
del fet fotogràfic.

Les 20.000 imatges de la col·lecció recorren la història de la fotografia 
des dels seus inicis fins els darrers anys del s. XX. Amb el seu conjunt 
podem apreciar el seu valor material, documental i creatiu. 
Va ser la voluntat de Miquel Galmes, que l’IEFC fos el dipositari de tot 
el seu llegat i l’encarregat d’impulsar la creació d’un Museu de la Foto-
grafia.

Tot aquest patrimoni es troba actualment en procés d’inventari, registre i catalogació.



- 7 - Dossier de Premsa // Dossier de Prensa Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Del 5 de juliol al 15 de setembre de 2019. Inauguració, 5 de juliol de 2019, a les 19h.

LLOC
Centre d’Art Contemporani LA SALA Entrada gratuïta
Joaquim Mir, 12, 08800, Vilanova i la Geltrú  
Tel. 93 816 90 01 / lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat

Horaris: De dimarts a dissabte de 19 a 21 h. 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h. Dilluns tancat.

ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

COMISSARIAT 
Eduard Bertran i Llorenç Raich

COORDINACIÓ 
Laia Foix 

COL·LABORA 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Centre d’Art Contemporani LA SALA

MATERIALS EXPOSATS 
Daguerrotips, Ambrotips, Ferrotips, Albúmines, Cartes de visite, Aristotips, Bromolis i tiratges d’època 
sobre paper.

DISSENY GRÀFIC 
Núria Porras

MUNTATGE 
Raúl Cañas, Jaume Puig i Àngel Monago

TEXTOS 
Laia Foix, Llorenç Raich.
Cites extretes i adaptades de les següents entrevistes:
Entrevista realitzada per Núria Porras a La relació entre la fotografia i l’art a través dels reportatges 
de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú de Miquel Galmes, 2005.
Entrevista de la redacció a la Revista 50mm, núm. 8, desembre, 2009. 

CONTACTE
Llorenç Raich (IEFC) llraich@iefc.cat
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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.

[iefc.cat]

https://www.iefc.cat/


Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya


