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En divuit anys passen moltes coses: es modifi quen els carrers, obren 
i tanquen botigues, arriben nouvinguts… en defi nitiva, canvia l’aspecte 
d’una ciutat i també dels seus habitants. L’art, com a vehicle d’expressió, 
no és aliè a aquests canvis, i a més de les innovacions tècniques i noves 
formes expressives, també pot ser fi del refl ex d’aquest moviment.

A Part Alta 20-21 tenim l’exemple perfecte de com l’art canvia i al-
hora refl ecteix les transformacions de la societat. I ho fa amb quelcom 
que ens és ben proper. Cares, mirades, vestits… de gent en molts casos 
coneguda pel lector, se succeeixen en aquest catàleg que plasma el que 
ja vam poder veure durant la Primavera Fotogràfi ca del 2006: un mo-
saic d’allò que realment confi gura una ciutat, la seva gent.

I precisament recordant la gent, la que ha fet possible aquest catàleg 
és com vull acabar aquesta presentació: recordant tots els artistes del 
col·lectiu de fotografi a Forvm, els fotògrafs de la generació actual, tot 
el personal de l’Escola d’Art i de Disseny de la Diputació de Tarragona, 
Chantal Grande, directora artística del catàleg, per la tasca de foment 
i promoció de la fotografi a de la Part Alta que ha desenvolupat des de 
la Galeria Forvm; i, fi nalment, tots aquells que, des de l’editorial Cos-
setània i la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, han 
treballat en l’elaboració d’aquest magnífi c document gràfi c.

Josep-Fèlix Ballesteros Casanova
Alcalde de Tarragona
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Aquest catàleg, fruit de l’exposició homònima que vam poder veure 
a la nostra ciutat l’any 2006, és un viatge per l’art, pel temps, per la 
geografi a social d’un dels emblemes de la nostra ciutat.

La Part Alta ofereix la seva cara més humana en unes imatges preses 
amb la voluntat de captar l’essència d’un barri que, malgrat els can-
vis, ha mantingut en els darrers divuit anys la seva diversitat i caràcter 
obert. 

Alhora, Part Alta 20-21 ens permet observar el treball d’artistes tar-
ragonins, interessats pel seu entorn, i que posen de manifest la vitalitat 
de la cultura a la nostra ciutat. Els artistes actuals (formats a l’Escola 
d’Art i de Disseny de la Diputació de Tarragona, un impuls permanent 
de l’art a les comarques tarragonines) han pres el relleu d’aquells fotò-
grafs del col·lectiu Forvm que el 1989 van voler retratar la fesomia de 
la Part Alta. I en aquesta continuïtat, trobem les marques de la transfor-
mació a l’art i a la vida i la voluntat d’uns artistes que ahir com avui han 
desenvolupat el seu treball i s’han unit al voltant del fet creatiu. Aquests 
artistes són, també, i en defi nitiva, un exemple de compromís i inquietud 
artística, que junt amb molts d’altres ens fan pensar en Tarragona com 
una ciutat motor de cultura.

Rosa Rossell Rigau
Tinent d’alcalde de Cultura, Ensenyament 
i Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona
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Una exposició, si és una bona exposició, sempre és alguna cosa 
més que una exposició. El mateix podem dir d’un llibre. En aquest cas, 
ho diem del present llibre i, alhora, naturalment, de l’exposició que va 
precedir-la.

La fotografi a, igual que la literatura o el cinema, és una eina d’ex-
pressió privilegiada a l’hora de retratar una ciutat. Tarragona ha estat 
molt fotografi ada. Des de mitjan segle XIX, els fotògrafs l’han pres com 
a marc de la seva activitat. De 1863 data la documentació del primer 
fotògraf establert professionalment a Tarragona. Des d’aleshores, s’han 
succeït molts noms i moltes mirades. L’interès per l’arqueologia i els 
monuments, per la difusió turística, per l’evolució urbana, per les tradi-
cions, però també la voluntat de documentar els grans fets històrics, les 
celebracions o els esdeveniments polítics n’han estat motors fonamen-
tals. El treball del fotògraf professional s’ha vist complementat amb el del 
fotògraf afeccionat i, amb el temps, ha fet aparició la fotografi a entesa 
com a art. Als noms històrics dels Laurent, Vallvé, Chinchilla, Zerkowicz, 
Català Pic, Català Roca, Raymond, etc., s’hi han sumat, en els darrers 
anys, treballs d’artistes de renom com Bernard Plossu, Toni Catany, Joan 
Fontcuberta, Alain Fleischer, Barbara Kasten, entre altres.

Una de les mirades del fotògraf a una ciutat transcorre a través dels 
rostres i els gestos de la gent que l’habita. La Part Alta és un nucli urbà 
que, a més d’allotjar bona part del patrimoni romà i medieval de la 
ciutat, acull una gran diversitat humana. També aquesta diversitat és un 
patrimoni que cal preservar i això és el que s’ha intentat a través de la 
fotografi a. 



El llibre que ara presentem, i l’exposició que va precedir-lo, plan-
teja aquest repte. Hi ha dues dates: fi nals dels anys 80 i principis del 
segle XXI. I en cada una d’elles, una diversitat d’enfocaments. Hi trobem 
el B/N al costat del color; el retrat convencional junt a l’apunt sociolò-
gic, l’intent d’objectivitat contrastat amb la voluntat d’oferir una visió 
personal. 

En contemplar les fotografi es defi nitivament exposades en aquestes 
pàgines, ens queda el retrat d’una col·lectivitat humana diversa, fet a 
través d’una mirada plural.

Sandra Coloma Santos
Consellera de Cultura, Joventut i Cooperació



13



15

El 1988, Claudi R. puja a la Part Alta, com té per costum a les tardes. 
A la Placeta de Sant Miquel saluda la dona que seu a la fresca a la 
porta de casa. Morena i amable, té els ulls velats pels anys. Ella incom-
movible com la mateixa muralla romana que té al darrere. Al carrer del 
Vidre, alt, hi somriu una pintora.

A Claudi R. li agraden les cases amb el número 13, però en veu 
poques d’habitables. Aquests dies es comença a enderrocar, sanejar i 
rehabilitar el barri. El passeig l’entreté en els tallers de pintors, joiers, 
artesans i fotògrafs; bars, pastisseries, petits restaurants que sovint can-
vien de nom, forns, gelateries i modistes. Tot viu entre l’Arquebisbat i els 
museus. L’antic escorxador perd els caps de porc i de bou que li dona-
ven caràcter i es converteix en Rectorat universitari. La Part Alta és noble 
i humil alhora, perquè en la vida tot són paradoxes. Noble ho havia 
estat sempre, amb les cases de la Generalitat, dels senyors principals i 
dels abats de Poblet i de Santes Creus.

Ja som ben entrats els 90, i Claudi R. vol comprar-se un apartament 
que farà servir d’arxiu de documents i alhora de taller d’enquadernació. 
Mira balcons amunt, verds d’aspidistres, marqueses i esparregueres. 
No s’acaba de decidir. Els castells i les processons encenen els migdies i 
els vespres. Encara passen dos anys més. El mercadet del Pla de la Seu 
exposa humils troballes. Claudi R. compra el retrat d’una núvia trista, 
sola, emmarcat, que s’exhibeix sobre l’empedrat humit. Per aquests dies 
un amic seu marxa a París i deixa l’apartament rehabilitat de la plaça 
del Fòrum. Claudi R. se’l queda. A la Plaça hi viuen escriptors coneguts 
i els pagesos hi venen fruita i verdura, ous i planter. Penja la fotografi a 
de la núvia trista, una sirena del pintor Rosselló i una marina d’Olivar.

Primavera que passa i no passa
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El veïnat és sorollós: hi ha tendència als altaveus de carrer i a festes 
amb decibels impropis d’un barri històric. Claudi R. sol pensar que la 
gent és sensible, com ell, però és un error de percepció. Ha hagut d’aï-
llar el pis i posar aire condicionat.

Un taller de cereria i articles gairebé màgics obre les portes, i ja és 
ben bé passat el 2000. Un noi d’ulls misteriosos hi endevina el futur. Els 
gats vetllen la peixateria i Eustaqui Vallès acaricia marededéus. El que li 
agrada a Claudi R. és el toc de la Capona a les hores i a les solemnitats. 
Troba que aquell so greu uneix els dies i els segles, i que els teixos frui-
tats de Santa Tecla la Vella contemplen agraïts els que, com ell, estimen el 
barri i el volen digne. Veu el fl orir de la tarongina a Les Coques i l’arriba-
da de gitanes romaneses que mendiquen a la Catedral. Ja som almenys 
al 2005, i hi ha àrabs i africans de pell fosca. El 2006 descobreix l’es-
glésia ortodoxa romanesa vora Sant Magí, plena de devots que canten 
amb fervor. El pàrquing de la controvèrsia portarà embussos per l’estret 
Portal de Sant Antoni, escanyant-lo encara més. Ah, si l’haguessin fet a 
tocar el barri, sota la barana del Passeig, pensa, compungit Claudi R. 
Però la ciutat és paradoxal.

Modistes noves, incensos, arquitectes, enginyers, tot conviu entre ins-
cripcions romanes i jueves, entre voltes com esquelets fumats, i sants i 
reis que cauen cada cent anys. I un hospital gòtic, i els restaurants de 
disseny. Entre la placeta de Sant Joan amb la font de la Pitxa, i la de Cal 
Pobre, i el jardí vell de casa Canals.

Devots i canonges, meuques i ‘xulos’, la Catedral tot ho cobreix, i el 
fl orista es llueix entre colors frescos i nous, ara Rams, ara els misteris de 
Setmana Santa, ara les núvies i després Tots Sants. Els antiquaris vinga 
fer-nos oblidar el temps que passa, i per això Claudi R. compra un gra-
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vat de Piranesi, també amb ruïnes romanes. Però és la primavera del 
2006 i Claudi R. pensa que viure entre el nou i el vell ha valgut la pena. 
Recorda que una retratista li va somriure un dia, i que ara encara hi ha 
més botigues de retrats i galeries d’art, i un rellotge municipal que toca 
de cara a la Font de la Plaça, sobre els gegants, les fruiteries, els bars, 
entre pernils i llibres i gent mudada que fa cua per casar-se.

Els habitants dels Trinquets i l’Enrajolat prenen la fresca d’avis a néts, 
precioses les noies, pentinats i enjoiats els joves; aquestes famílies de 
sempre, com Sant Pau i Santa Tecla la Vella, no uneixen només vint 
anys, sinó que tramen i ordeixen el tapís de la Part Alta, i se sobreposen 
com els esperits immortals en una fotografi a esotèrica. Perquè a l’entorn 
de Sant Pau els universitaris avui assagen cinema i fi cció, i una novel-
lista adverteix que un home mossega dones a la catedral.

El sol es pon darrere del Palau Arquebisbal, solemne vigia del 
Camp de Tarragona. Claudi R., complagut, saluda una modista i un 
venedor de pianos que té gats a l’aparador. Misericòrdia amunt, unes 
arcades altes amaguen el somriure evanescent d’una fotògrafa que 
retrata una noia nua.

Olga Xirinacs



(1989-1991)

David Balsells 

Emili Fernández

Martín Garcia

Luz Gorbeña

Quim Vendrell

Lluís Villarroya

i d’altres 

Col·lectiu Forvm



Sense dades
Plaça del Fòrum, octubre de 1989
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Luis Gutiérrez Reyes, “Gordo”, 17 anys
Natural de Barcelona, ha viscut sempre al barri Enrajolador

Enrique Castro Batista, “Mono”, 16 anys
Natural de Lleida, ha viscut sempre al barri Guixaire

Plaça del Fòrum, octubre de 1989
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Rosita Tena Balnus
Venedora

Plaça de la Catedral, novembre de 1989
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