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Ferran Freixa, tot un refe-
rent per a la generació de
fotògrafs catalans dels
anys setanta, ha mort, se-
gons va fer públic ahir el
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC). El
perfil de Twitter del mu-
seu, que conserva part de
la seva obra, va fer una piu-
lada ahir al migdia en què
es declaraven “commocio-
nats per la mort de l’amic
Ferran Freixa, fotògraf
extraordinari, de la poèti-
ca i la intimitat dels objec-
tes i les escenes quotidia-
nes, un dels referents im-
prescindibles de la foto-
grafia creativa catalana”.

Fotògraf de tall clàssic,
nascut a Barcelona el
1950, Ferran Freixa va es-

tudiar dibuix i pintura a
Barcelona entre 1965 i
1968, moment en què va
començar, de manera au-
todidacta, a fer fotogra-
fies. El 1969 va obrir el seu
primer estudi de fotogra-
fies i disseny gràfic, espe-
cialitzat primer en publici-
tat i moda, i després en ar-
quitectura i interiorisme.

Gran retrospectiva
El Centre d’Art Tecla Sala
de l’Hospitalet li va dedi-
car el 2013 una gran re-
trospectiva, amb fotogra-
fies de 40 anys de carrera.
Ferran Freixa reflexiona-
va, llavors, sobre la seva
obra: “Si recordo el que fe-
ia als anys setanta, quan
tenia vint i pocs anys, ja
veig el fotògraf que soc ara:
sempre he buscat les ru-
ïnes, metàfora del que va

ser i ja no és. Em motiven
els llocs amb història, im-
pregnats de la pàtina del
temps.” De fet, les imatges
més antigues de la retros-
pectiva, d’inicis dels setan-
ta, ja eren del monestir de
Santes Creus. Gran amant
de l’òpera, quan es va cre-
mar el Liceu, el 1994, va
entrar a fer-hi fotografies
durant tres mesos. Una se-
lecció d’aquestes imatges,
fetes en blanc i negre, des-
tacaven en la retrospecti-
va. Però també va treballar
molt en color, “perquè do-
nava més força al drama-
tisme de les fotografies”. 

Ferran Freixa va mos-
trar la seva obra en exposi-
cions arreu d’Europa i als
EUA. En destaquen les de
la Universitat de Salaman-
ca de 1994 i el Palau de la
Virreina de 1996. ■

Mor Ferran Freixa, fotògraf de tall clàssic fascinat pels llocs amb història. Nascut
a Barcelona el 1950, va ser tot un referent per a la generació dels anys setanta

Captar allò que va ser
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Ferran Freixa, el 2015, a la galeria Dunev, de Torroella de Montgrí ■ QUIM PUIG

Cinc produccions de ficció,
vuit documentals, set pro-
grames d’entreteniment,
tres produccions relacio-
nades amb el teatre i dos
programes infantils són
els 25 projectes que es be-
neficiaran de la línia de fo-
ment de les produccions
audiovisuals que el Depar-
tament de Cultura i la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA)
van acordar el 16 d’abril.
La iniciativa rep una apor-
tació de 6 milions d’euros
de Cultura i el seu objectiu
principal és la reactivació
del teixit empresarial del
sector audiovisual després
de la crisi de la Covid-19.

Aquesta nova línia d’a-
juts també té com a objec-

tius “garantir una produc-
ció de qualitat”, per ser
emesa en les franges de
màxima audiència per
TV3, el 33 i el canal Su-
per3; la creació de “projec-
tes de temàtica cultural
que interpel·lin el públic
infantil i adolescent” amb

els formats idonis i que
“treballin el binomi cultu-
ra i territori”.

Cultura i la CCMA van
fer una crida al sector au-
diovisual per repartir els
ajuts i van rebre 284 pro-
postes, de les quals n’han
seleccionat 25. Ara s’ini-
ciarà un procés d’ajusta-
ment dels termes i les con-
dicions de contractació
amb les productores que
els han presentat, entre
les quals hi ha Mediapro,
Lavinia, El Terrat, Miss
Wasabi i Arriska Films. La
preselecció inclou projec-
tes molt diversos i s’ha fet
amb criteris com ara la
qualitat, el valor artístic i
cultural, les necessitats de
programació, la viabilitat
econòmica, la capacitat de
projecció als mercats in-
ternacionals... ■

Sis milions d’ajuts
per aixecar el vol
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La CCMA i Cultura fan públics vint-i-cinc
projectes audiovisuals preseleccionats

‘Escape room’, amb Joel Joan,
per televisió ■ ARRISKA FILMS


