
Fotògraf, assagista, crític, docent. Acumula una dilatada trajectòria i premis
per documentar veritats i també per explicarmentides. Considera que les
seves imatges són una espècie de vacunes contra la passivitat coma espectadors
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Ordinador portàtil i càmera de butxaca.No li cal
resmés per fer un cop d’ull a la realitat i comen-
çar a indagar-hi sigui on sigui: en un avió, en
una sala d’espera, al tren. “Quan empregunten
on tinc elmeu estudi, els dic que aquí”, explica
assenyalant-se el cap aquest fotògraf català que
es passa la vida viatjant. Joan Fontcuberta és se-
gurament un delsmillors artistes contemporanis
deCatalunya, premiat i reconegut nacionalment
i internacionalment. L’últimpremi que ha rebut
és elNacional d’Assaig pel llibreLa cámara de
Pandora (GustavoGili).

Afortunat ell. Diu queno té problemes per conti-
nuar llegint, escrivint o fent fotos al lloc on sigui
i explica que en l’últimviatge entreMont-real
i Barcelona, va tenir tempsper llegirmig llibre,
redactar el text d’un catàleg, veure unapel·lícula i
fins i tot dedicar unparell d’hores a dormir. “Són
moments perfectes en quèno sona el telèfon, no

m’arriben correus electrònics i empuc concen-
trar i treballar”. I en aquesta espècie de despatx
instantani que és capaç de crear-se a qualsevol
lloc, li resulta essencial el seuMacBookAir. “La
meva vida té un abans i undesprés des queutilitzo
ordinadors”. Pel seuportàtil hi passa la corres-
pondència, la vida privada, unapart de l’entreteni-
ment, de la creació, de la feina, de l’economia. “És
una espècie d’interfície de lameva activitat. I si
disposode connexió a internet, encaramillor”.

També la sevaLeica l’acompanya a tot arreu.
Quan va començar en la fotografia es va prometre
a simateix que, quan fosmés gran, es compraria
unad’aquestes càmeres llegendàries quehavien
utilitzat tots els grans fotògrafs. Llavors, li sem-
blava unhoritzó inabastable, fins que fa un temps
n’hi van regalar una. “Lautilitzo per fer croquis,
permemoritzar coses quem’interessen o fer
fotografies d’indrets als quals nopodré tornar.

A través delmirall
AFontcuberta
l’atreu la idea de
ficció, queporta a
molts àmbits, del
periodístic al científic
i al de la identitat. En
undels seus últims
treballs, lamostra
itinerantA través
delmirall, reflexiona
sobre comcreem la
nostra identitat i la
difonemmitjançant
les xarxes socials.
Per aixòpren coma
element conductor
l’autoretrat davant
unmirall i ensenya
milers d’imatges que
milers depersones a
tot elmón s’han fet i
després hanpenjat a
internet. Algunes són
comprometedores,
altres exhibicionistes.
En les quals la
frontera entre el que
és públic i privat es
desdibuixa, i en les
quals la gent s’hi
exposa. El reality
showmésbèstia.

OFICINA
MÍNIMA
I LLEUGERA
L’oficina de Fontcuberta
consta d’un ordinador
d’última generació –que ha
canviat radicalment la seva
manera de treballar– i una
càmera que porta el segell
d’una tradició centenària

L’ARTISTA
MOSTRAEN
L’OBRALA
FRAGILITAT
DELA
CULTURA
ICÒNICA

AL’AVIÓ
S’HI POT
TREBALLAR
TRANQUIL,
SENSE
CORREUSNI
TRUCADES

Però quanhede fer una feina seriosa, opto per un
equipmés sofisticat”. A través de les seves instan-
tànies, Fontcuberta ens enganyauna i altra vegada.
Es converteix en explorador, en astronauta, en
lloctinent deBinLaden, enpaleontòleg i enmil i
unpersonatgesmés. Inventamissions espacials
russes secretes; documenta espècies animals que
es creien extingides; recull fòssils de sirenes de
l’antiguitat. I ens demostra, de forma irònica i
imaginativa, la fragilitat de la nostra cultura visual
i del nostre esperit crític.

Encara que, de vegades, també explica alguna
veritat. “Quan vulguismentir, perquè lamentida
sorgeixi efecte, de tant en tant digues la veritat.
És unamanera d’enfortir la versemblança de la
mentida”. I afegeix ambunmig somriure entre-
maliat que els seus “enganys són comvacunes que
s’inoculen en la nostra consciència per provocar
reaccions. Són comenganys profilàctics”.s
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