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notí©ies

CAS JOAN GUERRERO (UPIFC)
“SUMA Y SIGUE”

PRIMERA
CONFERÈNCIA

D

E

esprés d’un llarg procés que ha superat fins a tres intents d’arxiu, així
com repetides suspensions del judici, finalment la Secció 8ª de l’Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat, amb
data 31/10/2007, un policia nacional per
un delicte de coaccions en la persona de
Joan Guerrero (UPIFC). La part contrària
ha recorregut la sentència davant el Tribunal Suprem. Seguirem informant-ne.

Els fets es remunten a l’11/12/2002 (vegeu-ne L’A 30, 4t Trim. 2002, pàg. 4-5) i el
contingut íntegre de la sentència està disponible en format pdf a la secció “Destacats”
(22-11-2007) de www.upisindi.cat.

CONTRA ELS INTENTS
DE CENSURA

E

l passat 03/02/08 va finir en el Museu Guggenheim de Bilbao l’exposició “Chacun à son goût”, que durant la
seva exhibició ha estat objecte d’una ferotge campanya de l’extrema dreta política (Partit Popular) i mediàtica (La Razón,
etc) a causa de la sèrie fotogràfica “Cròniques del País Basc”, de Clemente Bernad
(UPIFC), que formava part de la mostra.

Entre d’altres lamentables episodis d’aquesta campanya, cal esmentar la proposició no
de llei presentada pel PP al Parlament basc
per tal que les fotos de Bernad fossin retirades. La proposta del PP va estavellar-se
contra tots els altres grups parlamentaris
de la càmera basca (PNV, EA, EB, PSE-EE i
Aralar), que el 16/11/2007 van unir els seus
vots contra l’intent de censura.
Vegeu-ne manifest de suport i carta de l’autor a les pàgines 15 i 16 d’aquest número.
[2]

n compliment de la disposició addicional transitòria primera dels seus
Estatuts, UPIFC SINDICAT de la IMATGE
va celebrar la seva primera Conferència el
passat 16/12/2007, a la seu del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, a Barcelona.
La Mesa va estar integrada pels companys
Paco Luis del Pino, Alfons Rodríguez, Jordi Gratacòs i Xavier Subias.
La Conferència ha posicionat l’organització en un tema d’actualitat com és la
defensa del secret professional, ha resolt
un tema antic com és la declaració del
CIC de 06/05/2003, i ha recollit la preocupació del col·lectiu sobre diferents
aspectes com són la recent Llei de l’Estatut del Treball Autònom, la digitalització,
l’intrusisme i la regulació de la professió,
entre d’altres.
Igualment, la Conferència ha servit per
elegir secretari general i deu vocals per
un mandat de quatre anys. El nou equip
directiu va prendre possessió dels seus
càrrecs el passat 31/12/2007 davant la
Comissió de Garanties que ha tutelat el
procés electoral: Paco Luis del Pino, que
la presideix en tant que afiliat més antic,
Carles Pérez Lozano, Maria Àngels Franco i Alfons Rodríguez. El cinquè membre
de la Comissió de Garanties nomenada
per l’Assemblea Anual del 29/03/2007,
Joaquim Ayllón, va presentar la dimissió
en formar part d’una candidatura.

RESPONSABILITATS
DIRECTIVES

E

n la seva primera reunió del
16/01/2008, el nou Consell Directiu
ha conformat la Comissió Executiva i les
següents secretaries:
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Primera Conferència. A la taula, d’esquerra a dreta: Alfons Rodríguez (secretari de la Mesa), Paco Luis del Pino (president de la Mesa),
Pilar Aymerich i Xavier Subias. Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 16/12/2007

Primera Conferència. Votació de les resolucions a mà alçada. A la taula, d’esquerra a dreta: Alfons Rodríguez (secretari de la Mesa),
Paco Luis del Pino (president de la Mesa), Xavier Martí, Xavier Subias i Jordi Gratacòs.
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 16/12/2007
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l

l

l

l
l
l

Pere Monés. Secretari general (Comissió Executiva)
Lluís Salom. Secretari d’organització i
publicacions (CE)
Jordi Gratacòs. Secretari tècnic i Comissió de Tarifes (CE)
Xabier Laburu. Secretari de finances
Xavier Subias. Secretari d’actes
Pilar Aymerich. Secretària d’acció
cultural (SAC)

l

l

l
l
l

Carlos A. Bosch. Secretari de Relacions amb organitzacions afins
d’Amèrica Llatina (des de Buenos
Aires)
Artur Isal. Secretari de Relacions amb
organitzacions afins d’Amèrica Llatina (des de Barcelona)
Jesús Atienza, vocal
Juan García, vocal
Joaquim Ayllón, vocal

RESOLUCIONS PRIMERA CONFERÈNCIA
1 SECRET PROFESSIONAL:
els periodistes no som confidents
El secret professional és un component
essencial del dret a la informació.
Les fonts confidencials no han de ser
revelades a particulars, ni als poders públics, inclusivament els judicials, ni tampoc a comissions parlamentàries.
No deixar al descobert les persones que
informen de determinats fets i que volen
quedar en l’anonimat és un deure inexcusable i exigible. Sense aquesta garantia la
llibertat d’informació seria més vulnerable
a tota mena de pressions.
Els informadors gràfics no han de lliurar
imatges d’un determinat fet a la policia. Si
són judicialment requerits a fer-ho lliuraran només les imatges publicades i, si fa
al cas, retocades per preservar la identitat de l’informant si així s’ha acordat amb
aquest en base al secret professional, de
la mateixa manera que es tapa la cara i es
distorsiona la veu de les persones que fan
declaracions davant d’una càmera però
de manera reservada.
UPIFC Sindicat de la Imatge defensa el
secret professional i la seva plena vigèn[4]

cia, malgrat que la llei reguladora del mateix encara no hagi estat promulgada.
La primera CONFERÈNCIA acorda:
l Instar el nou Consell Directiu del sindicat a promoure una reforma d’estatuts, per tal d’incloure l’obligació
específica de respectar el secret professional en l’exercici professional del
periodisme, així com la consideració
“d’infracció particularment greu” el
fet de vulnerar-ho.
2 SOBRE la DECLARACIÓ del
		CONSELL de la INFORMACIÓ
		de CATALUNYA del 06/05/2003
El Consell de la Informació de Catalunya
(CIC) és un organisme nascut l’any 1997
al caliu del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) que vetlla pel compliment
d’un codi deontològic d’autorregulació de
la professió periodística.
Amb motiu de la guerra d’Iraq, el CIC va
sorprendre els informadors gràfics quan
el 06/05/2003 va difondre als mitjans
una declaració en la que distingia entre
imatges de guerra històriques (Vietnam)
i de guerres actuals (Iraq) en funció del
“missatge” que al seu parer transmetien
unes o altres, tot condemnant la publi-

cació d’unes fotos de menors víctimes
dels bombardejos nord-americans sobre
Bagdad mentre justificava la publicació
d’altres imatges no menys punyents dels
anys 60 sobre la guerra del Vietnam
La nostra organització va manifestar-se
públicament en desacord amb l’esmentada declaració del CIC. No enteniem i
seguim sense entendre que accepti imatges que ja formen part de la història del
fotoperiodisme i no n’accepti d’altres informatives i d’actualitat que han servit per
desvetllar consciències i que després de
quatre anys s’ha vist que formen part de
la història igualment.
Sempre que el periodisme gràfic informa d’un conflicte, d’una guerra, d’una injustícia, surten veus “políticament correctes” que volen matar el missatger; algunes
vegades potser tenen part de raó, però en
la majoria dels casos només denoten una
incapacitat de llegir imatges que ve de
lluny i que posa de relleu les claus culturals de la premsa escrita a casa nostra.
Per al nostre col·lectiu professional la
deontologia és molt important. No compartim ni ens podem permetre la caricatura del fotògraf carregat de màquines que
no reflexiona sobre el que té al davant.
Ben al contrari, defensem que el fotoperiodista és i ha de ser una persona prou
preparada culturalment i capacitada com
a autor per a copsar la realitat, interpretarla i explicar-la des del seu punt de vista
amb respecte per l’ètica professional.
Ara que els canvis tecnològics i el que
podríem dir-ne la “democratització” de la
fotografia fan possible en molts casos que
els propis afectats puguin donar la imatge
instantània i puntual d’un fet a través de
telèfons mòbils i petites càmeres digitals,
és quan la interrogació sociològica que fa
el fotoperiodisme, la seva aportació refle-

xiva, és més necessària que mai. I és ara
quan es pren més consciència que cal
tenir una bona preparació personal i intel·lectual per a l’anàlisi dels esdeveniments.
És per això que ens sap molt greu el
menysteniment que ha representat vers el
nostre col·lectiu l’esmentada declaració del
CIC, així com que s’hagi malmès la possibilitat de compartir unes bases deontològiques d’autorregulació de la professió.
Per aquest motiu, l’última reforma
d’estatuts aprovada per l’Assemblea General Extraordinària del 06/04/2006 va
suprimir-ne els articles que vinculaven
explícitament la UPIFC al codi del CIC i,
en consonància amb la nova situació, el
Consell Directiu del sindicat va suspendre el pagament al CIC de les qüotes dels
anys 2006 i 2007. I així fins ara, que es
demana de la primera Conferència una
decisió sobre aquests particulars.
La primera CONFERÈNCIA acorda:
desvincular-se del CIC.
l fer-ho avinent al CIC i al Col·legi de
Periodistes.
l

3 Sobre la “LLEI 20/2007, d’11 de
		 juliol, de l’ESTATUT DEL TREBALL
		AUTÒNOM”
Aquesta llei que regula l’activitat de més
de tres milions de treballadors i treballadores per compte propi (3.118.000 segons dades del Ministerio de Trabajo de
finals de maig d’enguany) va ser aprovada per unanimitat en el Ple del Congrés
del 28/06/2007, publicada en el BOE el
12/07/2007, i està en vigor des del passat
12 d’octubre. És a dir, que és el marc normatiu vigent de les relacions de qualsevol
autònom amb l’administració i també amb
els seus clients, respecte als que la llei determina diferents graus de dependència
econòmica.
[5]

Aquesta nova política de protecció social tendeix a equiparar alguns drets dels
autònoms i algunes de les prestacions del
seu règim especial, amb els drets i prestacions dels treballadors que cotitzen en
el règim general de la seguretat social, i
significa una primera aproximació positiva de l’administració al món del treball
autònom.
Com és evident, aquesta llei que està en
fase de desenvolupament afecta de ple
la majoria d’afiliats i afiliades que realitzen l’activitat com a professionals i tècnics per lliure sense tenir treballadors a
càrrec. És per això que el sindicat ha de
posar mitjans per estar millor informats i
poder actuar en conseqüència.
La primera CONFERÈNCIA acorda:
l Instar el nou Consell Directiu a crear una comissió d’autònoms per tal
d’assessorar-se i posar en comú els
aspectes normatius que ens afecten.
l Instar el nou Consell Directiu a crear
un servei d’assessorament específic.
l Instar el nou Consell Directiu a generar
una base de dades per tenir actualitzades les característiques laborals, titulacions i condicions professionals de les
persones afiliades.
l Transmetre les preocupacions del
col·lectiu al(s) departament(s) de la
Generalitat que correspongui.
4		DIGITALITZACIÓ, INTRUSISME,
			REGULACIÓ
El suport digital ha impactat sobre totes
les aplicacions de la fotografia i n’ha generat de noves, tot transformant els usos socials de la imatge. Mentre, la fotografia de
suport argèntic i procés fotoquímic ha quedat pràcticament limitada a alguns camps
de la creació artística i als que prioritzen la
conservació documental. Les conseqüències a llarg termini del “tsunami” que re[6]

presenta la fotografia digital són imprevisibles, entre d’altres raons perquè la guerra
comercial desfermada al voltant de la nova
tecnologia està lluny de decantar-se.
En aquest nou context, l’intrusisme estimulat per la banalització de la tècnica
més la rapacitat patronal i la permisivitat
de l’Administració, resulten catastòfics. A
tall d’exemple:
NUEVA YORK (Reuters) - Yahoo, en su
asociación con Reuters, está invitando
al público a contribuir con fotos de testigos presenciales y vídeos relacionados
con acontecimientos noticiosos, en un
último intento de convertir a los espectadores en periodistas.
La empresa de medios de Internet dijo
que ha creado un sistema de contribución de noticias denominado “You
Witness” (Tú Testigo) y que está trabajando con la agencia de noticias Reuters Group, que editará y distribuirá
fotos seleccionadas a otros medios de
comunicación.
Yahoo tiene pensando poner en funcionamiento imágenes seleccionadas aportadas por los usuarios en Yahoo News,
que actualmente ofrece noticias de docenas de organizaciones de noticias profesionales, incluidas Associated Press,
CNN y Reuters.
Con cientos de millones de cámaras
de fotos en circulación, los consumidores son capaces de tomar fotos y
vídeos de alta calidad. El tsunami del
sudeste asiático, las bombas en el metro de Londres y el impacto del Huracán
Katrina en Nueva Orleans han puesto
de manifiesto el poder de la gente que
se encuentra en el sitio equivocado en
el momento oportuno para capturar la
historia cuando ocurre.

“Ya hay un montón de periodismo
amateur de calidad creado por nuestros usuarios”, dijo Scott Moore, jefe de
noticias e información en Yahoo Media
Group. “Yahoo necesitaba un proceso
más eficiente para solicitar y publicar
fotos y vídeo procedentes del usuario”.
Aunque inicialmente se concentrarán
en las noticias, Yahoo pretende expandir el sistema You Witness a los deportes, el entretenimiento y otras secciones que aparecen en su sitio, dijo un
portavoz de la empresa, con sede en
California.
Yahoo y Reuters, con sede en Londres,
están trabajando juntas en un plan
para compensar a los contribuyentes
cuando sus imágenes sean seleccionadas con fines comerciales, dijeron
las dos empresas. “Estamos mirando
la posibilidad de crear un hilo de fotos
y archivos que permitan a la gente ser
compensada por su trabajo y por las
imágenes que son capaces de tomar”,
dijo Chris Ahearn, presidente de Reuters Media.
Desde el martes, los contribuyentes podrán enviar fotos a You Witness a través
de un link desde la página principal
de Yahoo News o a Reuters en www.
reuters.com/youwitness. Yahoo está
sopesando la posibilidad de expandir
el programa a sitios internacionales y
cuándo hacerlo.
Muchos medios de noticias locales
y nacionales invitan a sus lectores
o espectadores a contribuir con informaciones noticiosas de testigos
oculares.
Sin embargo, los medios de comunicación han expresado sus temores sobre
cómo mantener el control de la calidad,

evitar los engaños y compensar a los
contribuyentes sin alentar un ambiente
mercenario alrededor de las noticias
de actualidad.
Yahoo News es el número uno de los
sitios online de noticias con 34 millones
de lectores en EEUU en octubre, según
datos de comScore Networks.
(REUTERS dilluns 4 de desembre,
2006 1:04 GMT)
Cal dir ben alt, doncs, que la no regulació de l’activitat professional periodística
no comporta més llibertat d’expressió, ni
més qualitat de la informació, ni cap altre bé apreciable. Ben al contrari, només
aporta competència deslleial, frau fiscal,
destrucció de llocs de treball, fragilitat i
degradació de les condicions contractuals, i abusos i precarietat generals.
En tant que aquesta situació conreada
per la patronal i consentida per l’Administració erosiona la qualitat de la informació, també posa en evidència un dèficit
de sensibilitat democràtica per part dels
polítics que no hi posen remei.
La primera CONFERÈNCIA acorda:
l exigir que no es retribueixi els professionals de la informació per sota del
tarifari mínim del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
l demanar a la Generalitat un estudi
sociològic independent dels sectors
de la imatge, els mitjans de comunicació i la indústria audiovisual, per
tal de situar els problemes i actuar en
conseqüència. Un estudi que no defugi l’activitat submergida en aquests
àmbits i que dimensioni, entre d’altres, qüestions tributàries i de seguretat social.

★
[7]

BELFAST
2003-2005
Aquest reportatge forma part
d’un altre més ampli que,
amb el títol “Entre el joc i la
violència”, ha portat l’autora a
diferents llocs de conflicte.

Mireia Bordonada
(UPIFC) canalitza
els seus treballs a
través de
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www.malocchio.org
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“En defensa de nuestra dignidad,
de nuestra libertad; en defensa
de Clemente Bernad”
Manifiesto

L

a campaña de ataques desatada por
algunas asociaciones de víctimas del
terrorismo y partidos políticos contra el
fotógrafo Clemente Bernad, por atreverse a exponer en el Guggenheim algunas
imágenes de su trabajo sobre la situación
del terrorismo en el País Vasco y las acciones de ETA y su entorno, nos han llenado
de sorpresa e incredulidad. No podemos
creer que a finales del 2007, en uno de los
grandes países democráticos de Europa,
algunas personas, algunas asociaciones,
algunas instituciones, algunos medios de
comunicación y algunos partidos políticos
estén dispuestos a machacar a una persona y a pedir la vuelta de la censura.
El trabajo profesional y artístico de Clemente Bernad lejos de ser confuso, supone un gran compromiso para un fotógrafo.
En la tradición de los mejores fotoperiodistas, Clemente ha trabajado siempre cerca
de los problemas reales que a veces queremos no conocer: con los jornaleros, con
los mendigos, con los saharauis, en Chiapas, en Jerusalén... contando una parte
de la realidad que nos rodea. Como los
grandes fotógrafos: como Salgado, como
Gilles Peres, como James Nachtwey.
Las fotografías de Clemente Bernad no
se han “colado” en el museo Guggenheim; forman parte de una exposición organizada por Rosa Martínez, una de nuestras
grandes expertas en arte, que ha llegado a
ser responsable -hace dos años- de la Bienal de Venecia, la máxima manifestación

[14]

artística del mundo.
Clemente Bernad no es un político, ni un
filoterrorista, ni un desalmado: es un gran
fotógrafo y una gran persona que ha tenido el valor de fotografiar una realidad que
no nos gusta nada, pero que queremos
conocer. Sus trabajos se han publicado en
los grandes periódicos de España, ha recibido premios, ha publicado libros y se ha
proyectado en algunos de los festivales de
fotografía más importantes del mundo.
Los abajo firmantes -periodistas, profesionales, fotógrafos, artistas, ciudadanos...- queremos decir algunas cosas con
claridad:
l Que la libertad de expresión es una

base fundamental de nuestro sistema
democrático y que los ciudadanos necesitamos saber que tenemos esa libertad. También Clemente lo necesita.
l Que el fotoperiodismo es un compro-

miso. Que fotografiar algo no significa
ser cómplice de nada. Que el fotógrafo
y el periodista necesitan nuestro apoyo. Y que también Clemente lo necesita.
l Que las asociaciones civiles son una

base importante de la sociedad y que
los familiares de las víctimas del terrorismo tienen claramente demostrado
el respeto de la sociedad. Y que también Clemente les respeta.

l Que la política, que el legítimo derecho

de los partidos políticos a conquistar
el poder, debe ser honesto, no debe
manipular los hechos, debe transmitir
valores a la sociedad. Que toda la sociedad necesita tener esa confianza en
los políticos y que casos como este demuestran que ese valor es imprescindible para que no ocurran atropellos
como el que está sufriendo Clemente.

Por todo lo anterior, para defender nuestras libertades, el derecho a la vida, la libertad, la democracia, la convivencia, la cultura, la necesidad de sentirnos solidarios, la
igualdad de todos, la confianza en nosotros
mismos, el orgullo de vivir... queremos defender a Clemente Bernad, decirle que no
está solo, que no hay derecho a que nadie
juegue ni con su prestigio, ni con su dignidad, ni con su familia. Que él es tan digno
como cualquiera.

l Que el derecho a la información, la

creación, el arte no puede crecer en
un ambiente de denuncia, presión y
manipulación. Que no podemos vivir
acosados: ni las víctimas del terrorismo, ni cualquier ciudadano, ni tampoco Clemente.

Y queremos pedir a los que han decidido
crear un problema y sentirse agraviados por
unas fotografías que hemos visto hechas
por mil fotógrafos y publicadas en mil periódicos, que reflexionen y que se calmen.
Créannos, ni Clemente, ni nuestro país, se
lo merecen<

l Que los medios de comunicación for-

Manifest signat per 404 professionals i organitzacions, entre d’altres el Consell Directiu de UPIFC SINDICAT de la IMATGE.
Llistat de signatures a
www.upisindi.cat
(secció DESTACATS, 26-10-2007)

©CLEMENTE BERNAD (UPIFC)

man parte de nuestra propia libertad.
Y que ese carácter esencial les da la
enorme responsabilidad de ser honestos y veraces. Que todos necesitamos
información limpia y responsable, sin
manipulaciones, sin campañas, sin
mentiras. También Clemente.

Hernani (Guipuzkoa), 1996. Militants independentistes s’enfronten a l’Ertzaintza
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“CHACUN À SON GOÛT”

CLEMENTE BERNAD (UPIFC)

E

n el mes de enero de 2007 acepté
gustosamente la invitación de Rosa
Martínez para participar en la exposición
“Chacun à son goût” en mi calidad de
fotoperiodista. Cuando valoramos qué fotografías mostrar de todo mi trabajo, decidimos incluir una serie de instantáneas
del reportaje “Basque Chronicles”, que
he realizado de manera independiente a
lo largo de 14 años de la forma más respetuosa y honesta posible sobre un conflicto tan complejo y violento como el que
se vive en el País Vasco, en las mismas
calles donde vivo.
Quiero expresar con claridad que el respeto a las víctimas ha sido siempre un
objetivo prioritario en todos mis trabajos
y por descontado también en este, y que
con mis fotografías sólo pretendo mostrar
los hechos de la forma más honesta posible, sin la menor concesión a la tendenciosidad. Precisamente por ello solicité
permiso a la familia de D. Miguel Ángel
Blanco para mostrar una fotografía de la
radiografía de su cabeza tomada en rueda
de prensa pública el 12 de julio de 1997
y, al serme denegado tal permiso, jamás
mostré dicha fotografía en la exposición,
entiendo que en ejercicio del mayor de
los respetos.
Que mi voluntad al mostrar estas fotografías en las paredes del Museo Guggenheim de Bilbao jamás ha sido denigrar
a nadie, herir a nadie ni humillar a nadie
y aún menos a las víctimas, sean cuales sean, y que dichas fotografías jamás
fueron hechas para fomentar el enfrentamiento, sino precisamente para arrojar
luz sobre él, sin ninguna pretensión polí-
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tica ni ofensiva. Son sólo fotografías que
muestran aquello que yo he mirado para
que otros también lo pudiesen ver, si con
ello fuese posible comprender mejor los
problemas que nos rodean.
Creo que la libertad de expresión garantizada por las leyes debe ser protegida y
respetada por todos, y que en este caso
ha recibido un lamentable ataque por
parte de aquellos que, al no ver satisfechos sus deseos, pretenden censurar,
prohibir y apartar de la vista aquello que
no les agrada, en un lamentable ejercicio
de totalitarismo.
Quiero decir que sólo soy un fotógrafo que ha intentado hacer su trabajo de
la forma más honesta y libre posible, y
que no quiero entrar en la dinámica de
manipulación y de enfrentamiento que
varias asociaciones de víctimas, medios
de comunicación y partidos políticos han
desatado, convirtiéndome a mí mismo
en víctima de la censura y de la falta de
libertad, a través de una calculada campaña de acoso y desprestigio personal y
profesional, pero también que defenderé
mi honorabilidad y los derechos que me
otorga la legalidad vigente.
Creo que necesitamos todas las fotografías periodísticas, incluso aquellas
que nos muestran lo que no deseamos
ver, para crecer como personas y para
tomar conciencia de nuestro lugar en
el mundo y en el tiempo en que vivimos, y que para poderlas contemplar
necesitamos espacios donde la libertad y la democracia estén plenamente
garantizadas<

Albert Casanovas i Blay, “Betu”
(1959-2007)

El nostre company Albert Casanovas, afiliat des del 16 d’octubre de 2000 amb carnet
de premsa núm. 0010294, va morir el passat 23 de setembre de 2007 a l’edat de 48 anys.
El sindicat s’afegeix al dol dels seus familiars i amics. Descansi en pau el company.
Consell Directiu UPIFC SINDICAT de la IMATGE

“Betu” va créixer envoltat de càmeres fotogràfiques, doncs el seu pare és fotògraf. El seu esperit artístic el
va desenvolupar amb la fotografia i va completar el seus coneixements a l´Institut d´Estudis Fotogràfics de
Catalunya. Un gran dinamisme vital, voluntat de ser amic dels seus amics i, sobretot, plena dedicació a la
fotografia el van portar a treballar
en molts projectes artístics de la ciutat de Barcelona. Col·laborador de l’Institut de Cultura (ICUB), va realitzar el seguiment fotogràfic de les festes de La Mercè diversos anys, així com del Mercat de les Flors i els
Dies de Dansa, dels que era fidel seguidor amb excel·lents imatges de la ciutat envaïda pels ballarins, i de
multitud de festivals i concerts de música .
Sens dubte la fotografia era la seva professió, però la música, a través dels concerts i de poder mostrar
amb les seves imatges la personalitat i la força dels artistes, era per a ell un estímul permanent .
Les seves ganes de viure i de ser plenament lliure el van portar a un idíl·lic viatge per l’Índia del que en va
tornar enamorat: “Jo, quan sigui gran, vull anar a viure a l’Índia”. El recordarem pels barrets que portava
sempre i per l’excel·lent treball de reflexos sobre l´aigua que no va deixar mai de fer. El recordarem per les
seves fotos i per la seva manera de ser; i per les ganes de compartir-ho tot amb els amics.
“Betu”, et recordarem sempre.

Albert Casanovas “Betu” (UPIFC)

©CHOPO (UPIFC)

Jordi Estruch (UPIFC)

REFLEXOS

Exposició fotogràfica d’Albert Casanovas Blay, Betu

© ALBERT CASANOVAS BLAY “BETU” (UPIFC)

(Barcelona, 1959 - 2007)

Grans imatges per a un petit homenatge

fins al 17 d’abril de 2008
Sala d’exposicions del CAATB

c/ Bon Pastor, 5 (planta baixa). 08021 Barcelona
feiners de 9 a 19 h
entrada lliure

