
- Catalunya - Visi6 : �s un llibre geografic ?

- T� una base geografica, per tal com �s fet tocant de peus en el pais:
i perque, en part, t� unes descripcions concretes,unes sintesis,i una di

visi6 d'acord amb les comarques : pero de geografies n'anem prou ben ser

vits,ja. No �s un llibre de geografia.
- Es, doncs, un simple llibre de fotografies,un reportatge ?

- Tampoc : els aUGors,d1acord amb els editors, no han anat a fer una cosa

�Jl det er-mi.nada , Han, s LmpLemerrt , caminat i han fotograi'iat i ccmerrtat

allo que els i�pressionava dtuna manera particular, procedint dTuna forma

bon xic impres.signis-Ga, me s aviat bus cant e Ls tipus de 'persona i de viven

da,i de paisatge �,juxtaposats en mostres variades, donessin ITessen

cia viva ,0 un tast de ITessencia viva, de la comarca.

-- Aleshoros, t� una pretensi6 artistica ?

- De pretensi6 no en te cap altra que establir un nexe entre el lector i

una 11 present ac Lo
" "

- me s que no representaci6-del pais. I.�ue el lector es

vagi penetrant d'aquella essencia de que parlavem suara. Naturalment,crei
em que les fotografies tenen qualitat i que els comentaris ajuden a valo

rar la fotografia.
-- Els autors, tenien experiencia en aquestes materies ?

-�lmenys fotografien i escriuen des de molt petits. ron Sirera feia fo-

tografies quan tenia vuit anys i Josep Vallverdu en comengar el batxille

rat ja es pensava que esdrivia novel .. les i drames.

- Com'va neixer la col.laboraci6 dels dos autors ?

- Particularment s6n molt bons amics i han estat sernpre en contacte.Ambd6S

saben valorar els aspectes artistics de les manifestacions humanes. Ambd6s

han viatjat per comarques i han filtrat les impressions, les han madura

des; nomes calia fer-los un encarrec concrete

Aquests autors faran tots els volums ?

Ja ��explique� a la publicitat previa que hi ha diferents

equips que cobriran 81 mosaic de comarques del pais ; concretament aquests
dOI2 primers .

au�ors raran Clno volums,corresponents m�s 0 menys a la Muntanya i ales

comarques occidentals i centrals del Principat.
- fo temeu que un llibre aixi resti incomplet ? :81 lecGor, no hi trobara

a faltar allo molt especific que a ell li interessaria ? Aquell dettll,l'es
merrt del poble 0 la industria 0 el rac6 ••• ? IIIt enteneu ?

-- Prou que us entenc : i tothom hi trobara a mancar queldom. Tamb� s'hi

troba a mancar a les enciclopedies.�el llibre no preten �sser erllaus-
/

tiu,ni rep0rtorial,ni tan sols ordenat cientii'icament. � "pinem que es

energicament -i,gosaria dir,delicadament- viu.

,
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_- ,N-a n'hi ha cap perlli.

ins�rci6 molt re�lista�en

. -
�

Ambd6s au t or-s. �6n universitaris,
e L conor-eu eonstitutiu del 'pais.

- 31s autors, com les expliquen les eomarques ? Quantes fotografies hi

ha'de cada comarea ? Predomina el text 0 la il.lustraei6 ?

- Cada volum compren vis�ons de quatre 0 cine eomarque�,algunes represen-
'" '

"Gades per vin't-i-ein6 fotografies, altres per quinze, mes 0 menys. Comen-

ca amb una de s cr-Lpc i.d de la comarcav=unee quant e s planes- impresmionista,

pero tambe informati_va. I aleshores' IE?s f'o]iografies porten a la eontra

p'Lana .e'L comerrtar-L, de forma que eL lector pugui , sel)fe girar full, ll�ir
o eontemplar a.Lt er-nat Lvamerrt , No hi ha , doncs, predomini de text 0 fotos

sin6 simb.iosi prou def i.n'i.da L, cr'e Lemv, pr-ou convtncent, �om que els au

torn;3 han treballat con junt amerrt sobre el terreny) i aI' estudi) i all' es

criptori =per-que s 'h� dcnat suggeriments mutus -" ens, pensem que L" obr-a

dcnar-a la impressi6 d ' esser feta gairebe per una sola rnEi:-.

- En quina mesura el�llibre pot contribuir al coneixement del pais?

-..:.. Opinem que en moLta mesura. El fotograf serveix paisatges amples i

racons modest os, a.Lt er-nacamerrt _,
'i el comentar t ampliti�;a molts' o-ops l' a

bast meramerrt - fisic a.e -La foto'grafia 0" n.' aprof'ondeix la lirica Lat errt ,

� - -
.

u:i ha f'et la tria'a.e les fotografies i els comdntaris ?

.Les f'o t ogr-af'Le s hall estat�rimeT fet.es. .en molts via:Gges pel pais :

despres han vingui!- Iesseleccions,d'antuvi les que ha fet el fotograf en
;;

,

busca- de ,ol$. qualit�t .Segonament les q_ue han fet - fotograi' i escriptor

atienerit a la f'un c Lona.Ld-tia't
0

i el proposit general del llibre.

'::'--"N,O hi ha peril+_... qu� resulti un lli�r� "intel.le'ctual ,II ?

pero arab una

Endemes, i '_un,

per: La seva cond i.cLo 'u'Jinfa;tigable eXcu.;r'�ionista,J'altre pel �fet d
1
e$tar

.

._

molt';1:'1igat a La ruraJ:iajhan defugit l'esquema intel.l€c'tual fred a favor

de La pr-e aerrt ac.Lo
It intel.l:igent II

.-, �_ -',

.� C< - r -.-

.

-L' esfo'r9 que representa_ l' acumu'Lac to de material f'ot cgr-af'Lc ,
com, el

mesu�8;riem ?

-- Algulles'xifre$ ho diran per a tenir cent fotobTafies triades cal

rebutjar-1;t8 une s dues..:centes.' Per cada cent fotografies n'hi ha une s quf,n

ze 0 �:vint
-

fetes amb 0vi6. _Amb una visita 'en un lloc no n
I hi. ha prou: cal

.itl.sist±r-, bus car' -mes
�

gent, al-!;res forrs , l"lums diverses ••. i de apre s fer

copies ( a vegadeS�_inC -

proves d' inte.n�i�at, trama de pafler, et c ) •

Quins lectors llegiran 01 Iltbre ?

_- Tot�om.Un llibre,cord�l;com aquest, fet amb cura i senzilla dedica-

ci6,ultra donal" una imatge del pais {\ dimensi6 educativa) acompleix la

missi6 d1entretelil.iment. Esperem que tingui public de tota mena.


