
“Per a mi és exactament el
mateix fotografiar un ves-
tit que una cara: en tots
dos casos, intento que tin-
guin vida i no siguin està-
tics”, afirma el prestigiós
fotògraf Antoni Bernad
(Barcelona, 1944), que ha
treballat durant molts
anys per a les principals
revistes de moda, com ara
Elle i Vogue, però també
ha fet retrats molt perso-
nals d’un bon grapat de
personalitats de diferents
àmbits d’aquest país. Ber-
nad els ha agrupat en la
col·lecció Catalans. Re-
trats, que inclou unes 200
fotografies realitzades en-
tre mitjan anys setanta i
l’actualitat, de les quals se
n’han seleccionat 32 per a
l’exposició del mateix nom
que ahir es va inaugurar a
l’Espai Santa Caterina de
l’edifici de la Generalitat a
Girona. La mostra, que es
podrà visitar amb entrada
lliure fins al 31 de març, ha
estat organitzada per la
Generalitat amb la col·la-
boració de la Fundació Vi-
la Casas, ja que les obres
exposades formen part del

seu fons fotogràfic i ja es
van veure ara fa un any al
Palau Solterra de Torroe-
lla de Montgrí. Ara la mos-
tra arriba a Girona dins
del programa Itiner’Art de
la fundació, representada
ahir per Natàlia Chocarro
en un acte al qual també
van assistir el director ge-
neral de Difusió de la Ge-
neralitat, Ignasi Genovès,
i el director territorial de
Cultura, Francesc Ten.

“Vaig començar a fer re-
trats quan va morir Fran-
co i van començar a apa-
rèixer personatges dels
quals havíem sentit a par-
lar però gairebé no en co-
neixíem el rostre. Les foto-
grafies dels diaris de l’èpo-
ca no em satisfeien: jo te-
nia una visió del retrat
més sofisticada i anglosa-
xona”, explica Bernad,
que en els anys previs als
Jocs Olímpics de Barcelo-

na es va convertir, amb la
seva càmera, en un gran
publicista de la ciutat. Da-
lí, Josep Pla –en un retrat
on les seves mans no fan
necessària la cara–, Mercè
Rodoreda, Salvador Es-
priu, Jordi Pujol, Josep
Carreras, Joan Miró, Pas-
qual Maragall, Raimon,
Brossa, Teresa Gimpera,
Cugat, Tàpies i Bigas Luna
són alguns dels catalans
retratats per Bernad. ■
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Antoni Bernad exposa a
Girona els seus ‘Catalans’
a El fotògraf inaugura a l’Espai Santa Caterina una mostra de 32 retrats,
organitzada per la Generalitat en col·laboració amb la Fundació Vila Casas

Antoni Bernad amb el seu retrat de Miquel Roca ■ MANEL LLADÓ
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