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Aquest número és un homenatge al nostre company Joan 
Guerrero, que s’ha  jubilat de la premsa diària després de 
36 anys d’exercici.
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Yo no le canto a la luna
porque alumbra y nada más,

le canto porque ella sabe
de mi largo caminar 

ATAHUALPA YUPANQUI (Luna Tucumana)

©
JO

A
N

 G
U

ER
RE

RO
 (U

PI
FC

)

L’AGENDA DE LA IMATGE - ANY X. Núm. 41 3r Trimestre 2005
Revista de la Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC)
Consell Directiu de la UPIFC: Pere Monés (president), Lluís Salom (vicepresident), Xavier Subias (secretari),
Xabier Mikel Laburu (tresorer), Pilar Aymerich (vocal), Jordi Gratacòs (vocal), Sandra Balsells (vocal)
Servei jurídic UPIFC: Josep Cruanyes
Edita: Produccions Editorials de la Imatge, SL
Administració: Rambla de Catalunya 10, 3r. 08007 BCN. Tel 934.121.111, e-mail: upifc@menta.net
Horari d’oficina: feiners de 16 a 20 h.
Direcció: Lluís Salom.
Redacció: Jordi Gratacòs, Òscar Castaño, Paco Luis del Pino, Henry Odell (L’Aweb)
Maquetació: Emiliano Plank. Disseny capçalera: Rosa Mª Anechina
Han col·laborat en aquest número: Marcel·lí Saenz, Rosa Fernández
Agraïments: Jordi Rovira, Mercé Casanovas, Ana Álvarez, Pere Marquilla, Capçalera, Institut de Cultura de 
l’Ajuntament de BCB
Impressió (ctp): Gràfiques Ortells SL.   DL: B-26.083-95
Gestió publicitat en suport paper i internet: Ruary Productions. manager@ruary.org Tel +34 934.581.663 

Equador



32

Jubilar-se amb l’estimació i el respecte dels companys no és poca cosa en una professió que, 

per manca de regulació, sovint es desenvolupa sota la llei de la selva. Joan Guerrero, però, 

ho ha aconseguit. I la seva bonhomia ens redimeix d’alguna manera de la mala fama caníbal 

que arrosseguem (injustificadament?) els professionals de la imatgen

 LLUÍS SALOM (UPIFC)

Joan Guerrero
“PRIMER LA HUMANITAT, DESPRÉS LA FOTOGRAFIA”

- Entre els objectes personals que mostraves a la 
“vitrina del fotògraf” que vas tenir dedicada al 
Palau Robert de Barcelona l’any 2004, hi havia 
una camereta de joguina que vas fer-te de petit 
amb una caixa de mistos. De la teva infància a 
Tarifa i dels enquadraments d’aleshores, hi ha 
alguna imatge que encara et colpeixi?

Un dels enquadraments que retinc d’aquell 
temps és el d’un vaixell de ferro encallat i assotat 
pel fort vent en la sorra de la platja de Los Lances. 
Fotografiar el vent m’entusiasmava, encara 
que el vent no es pugui fotografiar. No obstant, 
buscava efectes en la sorra que colpejava aquell 
vaixell, en què els nens jugàvem a pirates tenint 
de fons un brau Atlàntic. Aquell enquadrament 
de la Tarifa dels anys quaranta, com d’altres, se’ls 
dec possiblement al cinema. I és que a vegades 
perdia la base argumental d’una pel·lícula fixant-
me en els enquadraments.

- En la teva vida professional les has vistes de 
verdes i de madures, però no has deixat mai la 
càmera. La fotografia és per a tu una mena de 
militància?

Sí. Vaig militar al PSUC, en la JOC i en les CC.OO. 
del principi. Quan va arribar la democràcia, 
vaig considerar que no podia estar en un partit 
polític i vaig seguir un altre camí. Vaig optar-ne 
pel de la fotografia, que ja havia iniciat uns anys 
abans, el 1969. El meu és un camí sense grans 
ostentacions, en el qual recullo inconscientment 
allò que després desapareix i es converteix en 
document. Algú va dir que el bon fotògraf es 
fa als vint anys d’exercici. Jo vaig pensar que 
exagerava, però més tard ho he entès. Al principi 
de la meva carrera jo intuïa el que havia de fer, 
però va ser després de vint i tants anys quan ho 
vaig saber. Ha de passar molt de temps per tenir-
ne la certesa.

- La fotografia compensa?
Com a ésser humà m’ha enriquit molt. Per exemple, 
l’any passat vaig estar a l’Equador per acabar un 
projecte compartit amb Pere Casaldàliga. En un 
poblat indígena extremadament pobre de la 
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part andina, vaig assistir a una missa en un corral 
exposat al fred. En un moment determinat de 
l’ofici, van posar un cistell perquè els feligresos 
ajudessin al culte amb alguna moneda. Vaig 
observar que juntament amb uns pobres sucres, 
algú hi havia dipositat un ou de gallina, que 
era l’única cosa que tenia. Aquell moment tan 
emocionant me’l va brindar la fotografia! I com 
aquesta, m’han passat cinquanta mil històries, 
moltes vegades doloroses i d’altres alegres. La 
fotografia m’ha enriquit més com a persona que 
com a fotògraf, això ho tinc claríssim.

- Sempre has estat un treballador conscienciat. 
A més de la teva trajectòria a la clandestinitat, el 
1992 vas formar part d’una gestora per resoldre 
la crisi de la desapareguda AFPPMCC, que va 
donar pas al neixement de la UPIFC el 14/04/94. 
Després vas formar part de la primera Junta de 
Govern de la UPIFC (1995-1996) i del Comitè 
d’Empresa de “El Observador”, diari del qual vas 
haver-ne d’afrontar el tancament. Actualment, 
ets membre de la UPIFC, del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya i de la Federació de 
Comunicació i Transport de CC.OO., a més 
d’un dels promotors de l’associació “Gramenet 
Imatge Solidària”. Tot això contrasta amb 
aquells que “leviten” per sobre del món que els 
envolta. Per a tu, la vida és una lluita contínua?

Evidentment, la vida és lluitar; no es pot estar 
assegut al sofà mirant la televisió sense fer res. 
Però hi ha moltes maneres de lluitar. Per exemple, 
el poeta que va escriure la cançó “Lamento 
Borincano”, que contava la història d’una part 
de la Humanitat a través dels sentiments d’un 
indígena porto-riqueny en tres minuts, va emprar 
l’eina de la paraula per lluitar. I és que aquesta 
popular cançó podia fer tornar més solidari a qui 
la sentís. Igualment, la càmera fotogràfica pot 
ser una eina de lluita, però s’ha de saber utilitzar 
i tenir la consciència suficient per emprar-la en 
determinats moments. No fa gaire vaig llegir 
un grafit que deia: “Són tan pobres que només 
tenen diners.” Aquesta frase es pot aplicar a la 
fotografia:  és tan pobra que només parla de 
fotografia n

- Cap migració anterior ha estat tan gràficament 
documentada com la d’ara, per la senzilla raó 
que mai hi ha hagut tantes càmeres a l’abast. 
Destacaries en particular algun treball dels 
joves i no tan joves reporters que, com tu, 
documenten l’actual onada migratòria?

“LAMENTO BORINCANO”

Joan Guerrero Luque neix a Tarifa (Cadis) 
un dia de març de 1940. Després d’una 

infància marcada pel fort vent de llevant i 
per les estretors de la postguerra, comença 
a enquadrar el món gràcies a una càmera de 
fotos imaginada. A mitjans de la dècada dels 
cinquanta, la família Guerrero emigra a Puerto 
Real. Allà, mentre forja la seva adolescència 
a base de llargues jornades en una fàbrica 
de totxanes i de sessions de cinema en què 
descobreix al Vittorio de Sica de “El lladre de 
bicicletes” i al François Truffaut de “Els 400 
cops”, Joan Guerrero es veu obligat a emigrar a 
Catalunya. No va ser l’únic.

Arriba a Barcelona i s’instal·la al Paral·lel, 
treballa de peó i posteriorment en una 
fundició. Aviat s’estableix, ja definitivament, a 
Santa Coloma de Gramenet, enfondint encara 
més en la seva condició de treballador que el 
porta a despertar en ell una forta consciència 
social i de classe, entrant en la clandestinitat 
durant els anys seixanta i setanta.

Amb la instauració de la democràcia, Guerrero 
s’enforteix com a persona i com a fotògraf. La 
gran agitació social, cívica i política dóna a la 
seva feina una força periodística en què mai no 
hi manca el toc humà i poètic característic de 
tota la seva obra.

Ha treballat a “Grama”, “El Periódico de Catalu-
nya”, “Diario de Barcelona”, “El Observador” i
“El País”. Ha publicat diversos llibres de 
fotografia d’àmplia i variada temàtica. També 
són destacables una quarantena d’exposicions 
individuals que van des d’homenatges a 
Miguel Hernández i altres poetes, fins a visions 
personalíssimes de Llatinoamèrica i els nous 
immigrants.

La vida ha estat, sense dubte, la seva principal 
font intel·lectual. Sense la gent, el paissatge, 
l’amistat, el cinema o la música (“Lamento 
Borincano”), la seva obra no tindria raó de ser. 
Aquesta afirmació, que Guerrero mai no se’n 
cansa de repetir, és també l’única que no se’n 
cansa de plasmar n

ROSA FERNÁNDEZ
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barri, ja que malauradament aquí ens sobren 
problemes i situacions difícils per cobrir. Molts 
de nosaltres tenim la sort de viure o treballar a 
Barcelona, on hi ha un ventall de possibilitats 
enorme per tractar qualsevol tema. A mi se 
m’acuden molts, però no em donarà temps 
de dur a terme ni tan sols el vint per cent dels 
projectes que tinc al cap. Perquè encara que em 
jubili de la premsa diària, continuaré actiu en el 
camp de la fotografia mentre pugui.

- Ets un home d’edat, pacífic, respectuós, 
professionalment ben acreditat i d’aspecte 

Potser les fotos de Javier Bauluz, que són les més 
emblemàtiques que he vist sobre la immigració: 
dràmatiques com poques i amb una autenticitat 
i precisió extraordinàries. Aquella fotografia 
en què es veu un cadàver en un taüt i al fons 
una parella jugant amb pales a la platja és un 
testimoni que perdurarà sempre, igual que la 
instantània de la família immigrant a l’estació de 
França que va treure Xavier Miserachs.

- Tot i que la informació gràfica és una activitat 
en què per cada un que viu dignament n’hi ha 
un fotimer que malviuen, el fotoreporterisme 
atrapa molts joves que podien haver triat 
una professió menys precària. Tu, que 
esporàdicament imparteixes conferències de 
postgrau de Periodisme, coneixes bé aquest 
fenomen. Per què creus que s’hi aboquen?

Penso que aquests joves són molt militants i que 
el noranta per cent ho fa per vocació. Però em fa 
por l’estereotip i la ficció creades per la televisió i 
el cinema, on hi apareix un fotoperiodista arriscat 
que s’esforça per aconseguir la foto en una 
guerra. La premsa diària no és això; el fotògraf ha 
d’anar a rodes de premsa, a inauguracions, etc. 
Es tracta d’una classe de fotografia que ja està 
marcada d’avantmà, que ha de sortir per força. 
De totes maneres, hi ha un tipus de fotògraf que 
m’agrada molt, que és el que no està contaminat, 
el jove que sent passió per la fotografia i realitza 
la seva feina sense estar malejat, amb candidesa. 
Tanmateix, quan s’adona que ha de fer el que 
l’imposa el mitjà, cau en la foto “plom” o “llosa”, 
que sempre és igual.

- Certament, el cinema i la televisió són 
poderosos instruments de configuració 
d’icones, i poden induir a creure que per obrir-
se pas en la professió s’ha d’anar a cobrir una 
guerra. Però el cas és que no tothom té els 
coneixements ni les aptituds de Natchswey, 
McCullin, Gervasio Sánchez, Bru Rovira o 
Bauluz, per exemple. Tu, que et jubiles sense 
que t’hagin enviat mai a cap conflicte armat, 
què diries als joves professionals des de la teva 
veterania?

Els diria que s’oblidin de cobrir guerres, perquè 
en el fons voler anar a un conflicte armat significa 
pretendre l’èxit fàcil, a més d’haver de fer front 
a la competència tan dura de les grans agències 
i mitjans, i suportar la mort de companys de 
professió. Per això, als joves també els diria que 
possiblement la foto la puguin trobar al seu 

venerable. Tot i això, en els darrers 10 anys has 
hagut de demanar tres vegades l’ampara de la 
UPIFC i de la Comissió de Defensa del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya per incidències 
sofertes en l’exercici professional a la ciutat 
de Barcelona. La primera, a l’estiu de 1995, 
quan la Guàrdia Urbana et va voler prendre la 
càmera per haver fet fotos a una persona que, a 
causa d’una intensa onada de calor, va caure en 
rodó enmig de La Rambla. La segona, al 1998, 
quan treballadors de Parcs i Jardins van voler 
agredir-te per haver tret instantànies de la poda 
d’arbres a la via pública. I la tercera, més greu i 

pendent de judici, va ser al 2003, quan la Policia 
Nacional et va assetjar com un delinqüent i et va 
robar un rodet en el que havies captat amb un 
gran angular imatges de les antigues casernes 
de Sant Andreu, on hi vivien refugiats molts 
immigrants. Tot això va amb la paga?

És evident que no. Quan estava en la clandestinitat 
tenia molt clares les dificultats que havia de 
patir, però amb l’arribada de la llibertat pensava 
que cadascú coneixeria les seves obligacions i 
responsabilitats. Els agents de la policia havien 
de saber que jo era un ciutadà que amb la meva 
feina estava fent quelcom positiu per a la societat, 

©
 JO

RD
I G

RA
TA

C
Ò

S 
(U

PI
FC

)



8

igual que qualsevol altre professional que fa bé 
el seu treball. Mai no m’haurien d’haver impedit 
realitzar la meva feina, sobretot quan després 
de tants anys d’ofici sé on posar-me per treure 
una foto sense pertorbar ningú. Es van ficar amb 
mi amb una agressivitat notable, i aquest és 
un exemple que encara hi ha gent que no sap 
que la democràcia existeix. Crec que aquesta 
mena de persones han de ser controlades pels 
seus superiors, perquè si em van fer allò a mi, 
que anava perfectament documentat com a 
professional de la informació, em pregunto què 
li poden fer a un jove fotògraf que comença o a 
un immigrant.

- Fotogràficament, ets caçador o pescador?
Sempre he estat caçador. Només el dos o tres 
per cent de tot el que he fet pot ser de pescador 
d’imatges.

- La ideologia es transmet en les fotos?
Jo crec en aquesta frase de Gabriel Celaya: 
“Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales que, lavándose las 
manos, se desentienden y evaden. Maldigo la 
poesía de quien no toma partido, partido hasta 
mancharse”. Jo no maleeixo com ell, però tinc 
els meus sentiments i la meva ideologia. Em 

considero un home d’esquerres, hauria de ser-
ho encara que no ho volgués, i aquest sentiment 
es transmet en les meves fotografies de manera 
més o menys exagerada.

- En la teva fotografia humanista sovint s’hi veu 
representat el fet religiós catòlic de diferents 
maneres. Això és perquè ho busques o perquè 
t’ho trobes sense voler? 

M’interessa reflectir l’essència i els sentiments de 
la religió en les meves fotos. Tot i això, aquests 
sentiments també els hi puc expressar de forma 
estètica en determinades ocasions, per exemple, 
durant la Setmana Santa. Però no sempre m’he 
sentit a gust treballant aquest tema, perquè hi ha 
esdeveniments molt folklòrics en què el motiu 
central és religiós només de forma aparent. Jo 
admiro a gent religiosa com Casaldàliga, mon-
senyor Romero, Ignacio Ellacuría o Martin Luther 
King. També a Machado i Miguel Hernández. Per 
a mi, tots ells són la sal de la terra.

- Per acabar, permet-me una broma. Tu que ho 
saps, “también se van al cielo todos los rojillos 
buenos”?

En els rojos he trobat sempre bondat, amistat i 
gent entossudida a canviar aquest món. Els meus 
amics són en la seva majoria ateus i d’esquerres; 
ells tenen un gran cor i no són aliens al que passa 
en aquest món d’injustícies, fams, mortandat, 
migracions, intoleràncies i guerres. Amb els rojos 
m’he trobat més a prop de l’Evangeli. Sí, crec que 
els “rojillos” van al celn

©
 JO

RD
I G

RA
TA

C
Ò

S 
(U

PI
FC

)



9

JOAN GUERRERO

fotografies
1969-2005
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Tarifa, anys 80
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Tarifa, 1996



12

Puerto Real, anys 80
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Tarifa, anys 90
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Safra. Salobreña, 2003
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Alhama de Granada, anys 80
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Alhama de Guadix, anys 80
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Andaulcía, anys 70
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Puerto Real (Cádiz), anys 80
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Puerto Real (Cádiz), 1992
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Santa Coloma de Gramenet, anys 80
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Santa Coloma de Gramenet, anys 80
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Santa Coloma de Gramenet, anys 80
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Santa Coloma de Gramenet, anys 80
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Santa Coloma de Gramenet, anys 80
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Santa Coloma de Gramenet, 14.02.2003



30

Santa Coloma de Gramenet, anys 70
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Santa Coloma de Gramenet, 1992
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Riu Sec, anys 80
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Camp de la Bota (Barcelona), 1988
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La Barceloneta (Barcelona), 06.08.1995



35

La Barceloneta (Barcelona), 1991



36

Barcelona, 1996



37

Barcelona, agost de 1988



38

Sant Adrià de Besós, gener 2001



39

El Raval (Barcelona), 1989



40

Barcelona, 15.08.1987



41

Barcelona, maig 2001
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La Perona (Barcelona), anys 80



43

El Raval (Barcelona), 1997



44

La Mina (Barcelona), anys 90



45

La Mina (Barcelona), anys 80
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Barcelona, maig 1998



47

Rambla del Raval (Barcelona), 30.10.1999



48

El Raval (Barcelona), setembre 2000



49

El Raval (Barcelona), maig 1998



50

Barcelona, agost 1998
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Casernes de Sant Andreu (Barcelona), 07.07.2003



53

Casernes de Sant Andreu (Barcelona), juliol 2004
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Plaça Sant Jaume (Barcelona), agost 2001



57

El Raval (Barcelona), 2001
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El Rocío a Montmeló, juny 1995



59

Campament gitano a Tarragona, 1989



60

Galicia, febrer 2003



61

Prestig, Galicia 2003
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Amazonia (Ecuador), 1998



67

Raba (Palestina), 1999



68

Refugiats saharauis. Tinduf (Argelia), 1994



69

Mar Mort (Jordania), 1999



70

Quito (Ecuador), 1996



71

Imbabura (Ecuador), febrer 2004



72

“Adiós muchachos”

Joan Guerrero
juny de 2005
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