
Els manresans aficionats a seguir
les cites de l’agenda cultural i l’ac-
tivitat pública de les entitats –hi ha
qui no se’n perd ni una– el tenen
més que vist, encara que faci ben
pocs anys que s’hi dedica. No
para. Quan acaben les conferèn-
cies i les presentacions comencen
les festes populars, i això vol dir
que aquest cap de setmana ha
premut l’accelerador i no aixeca-
rà el peu fins que s’acabi la festa
major, moment en què comença-
rà a examinar el programa de la
Fira Mediterrània. Entre repor-
tatge i reportatge mira al cel i és fe-
liç si captura un arc de Sant Mar-
tí o una bona lluna plena. I té
temps per estar amb la parella i fer
vida social als Geganters de Man-
resa.

De petit ja feia fotos?
De petit m’hi vaig començar a

aficionar. De fet, l’afició em ve de
família. La primera càmera va ser
mig de joguina, i vaig anar pro-
gressant. Per un aniversari em
van regalar una Canon que anava
amb piles, un sistema que ja no
existeix. Les fotos no quedaven
malament i em va servir per anar
practicant. Més tard vaig anar a
cursos de Foto Art Manresa i tam-
bé van arribar càmeres reflex: pri-
mer una Olympus, després una
Canon i ara tinc una Nikon D7100.
Però encara conservo les altres i de
tant en tant les trec de l’armari per
fer-les servir.

Quan va començar a donar a
conèixer les seves fotos?

El 2010 vaig començar a publi-
car-ne al digital Manresainfo, on
posaven les meves fotos a les ga-
leries d’imatges. A banda que en
continuava penjant al Facebook i
també a Instagram. El 2013 vaig te-
nir l’oportunitat d’entrar a treballar
al grup de comunicació TLB fent
tant fotografies com enregistra-
ment de vídeo, i des d’aquest any
publico a l’edició Catalunya Cen-

tral del Punt Avui.
Ha estat entrevistat per Sílvia

Cópulo i ha parlat davant un
Kursaal ple de gom a gom.

L’ordre va ser al revés. L’any
passat es van celebrar els 50 anys
d’Ampans, i el dia 23 de juny em
van oferir l’oportunitat de parlar
davant de 900 persones al Kursaal,
i de Pep Guardiola, per explicar la
meva història des que vaig co-
mençar a anar a l’escola Pare Al-
gué, i fins ara que treballo. I al cap
d’un mes em va entrevistar Sílvia
Cópulo durant l’acte del 50 ani-
versari a la masia de Comabella.
Ens van entrevistar a mi i a la que
llavors era la meva companya de
feina, l’Ester.

I quina era aquesta història
que va explicar?

Jo vaig començar la primària al
col·legi Pare Algué, però em cos-
tava molt aprendre. Després vaig
anar a la Flama i a partir del 2005
vaig anar a l’escola d’Ampans, on
vaig estudiar fins al 2012. Vaig
aprendre el que s’aprèn a les es-

coles, però d’una manera adapta-
da. Com que veien que m’agrada-
va la fotografia, em feien anar a fo-
tografiar les sortides en grup i les
activitats que es feien a l’escola du-
rant l’any. En acabat vaig passar al
Centre Ocupacional d’Ampans,
on em van preparar per treballar.
I al desembre del 2013 em va sor-
tir la feina.

Què li ensenyaven en aquest
curs? A desenvolupar-se en un
entorn laboral?

A ser responsable, a treballar en
equip, a fer pinya...

I com li va anar en l’estrena de
la feina?

Quan m’ho van dir em van do-
nar una alegria, per a mi era una
experiència molt bona. Al princi-
pi em va costar d’entrar en el vídeo,
perquè no hi estava acostumat,
però en una feina s’ha de fer tot i
ja està. He anat aprenent moltes
coses, he anat millorant i la feina
me l’he fet meva.

Què li agrada de la fotografia?
M’agrada fotografiar el paisatge

de nit. La fotografia nocturna és un
dels temes que m’agraden més. I
també la meteorologia: quan plou,
els arcs de Sant Martí, les postes i
les sortides de sol... m’apassiona.
A l’espai del temps de TV3 fan sor-
tir fotos meves.

A vostè se’l veu en un munt
d’actes públics i de festes a Man-
resa i a la comarca.

No paro, és veritat. La gent em
coneix per això. Tinc un munt
d’amistats a Facebook que em co-
neixen per això, per la fotografia.
I no em canso, segurament perquè
m’agrada tant. A principi d’agost hi
ha una pausa, a Manresa no es fa
res, però quan s’acosta la festa
major torna a començar el no pa-
rar. A Manresa tenim molta cultura
i molta tradició, i va bé que es gu-
ardin les imatges de les celebra-
cions per al record, perquè quedi
per a la història. Però també he fo-
tografiat totes les manifestacions
de la Diada Nacional de l’Onze se
Setembre des del 2012 fins ara.
N’he aconseguit fer-ne bones
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Jordi Preñanosa Serra
Fotògraf. Una activitat cultural a Manresa o una festa popular no estan complets si no hi és ell prenent-ne les imatges. Aquest jove manresà
(1992) ha aconseguit el que molts somnien: que als altres els agradi la manera com fa allò que l’apassiona, i així convertir passió en professió.
El seu treball il·lustra notícies en mitjans informatius digitals i en paper, i el que retrata per simple gust ho comparteix a les xarxes

Tothom té el que es mereix?
Sí.
La seva millor qualitat, el seu

pitjor defecte?
Em sembla que tinc un gran

cor. I em costa aprendre les coses. 
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
Els ulls.

Quin llibre li  hauria agradat
escriure?

Un de fotografia.
Una obra d’art?
La façana de l’Hospital de Sant

Joan de Déu.
En què es considera expert?
En fotografia. 
Déu existeix?

Crec que sí, i que és entre nos-
altres. Hi crec molt.

Què s’hauria d’inventar?
La forma d’anar més de pressa

per la ciutat. Un cotxe volador?
Quin personatge històric o de

ficció convidaria a sopar?
Harry Potter.
Acabi la frase: la vida és...

Llarga, però s’ha de saber apro-
fitar perquè els dies passen volant.

La gent, per naturalesa, és...
N’hi ha de bona i de dolenta.
Tres ingredients per fer un

paradís?
Amor, fotografia i salut.
Un lema per a la seva vida?
Continuar caminant endavant.
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

SEMPRE A PUNT. Al principi va
ser una càmera mig de joguina,
després una de compacta de piles, i
finalment van arribar les reflex. Ara
treballa amb una Nikon però
conserva les anteriors, una Canon i
una Olympus. És difícil imaginar-lo
lluny de la seva màquina de retratar,
tot i que en cas d’emergència no
dubta a usar la del mòbil per a una
publicació digital immediata.



MOIÀ

Xavier Domènech

«Quan  faig fotos desapareix tot, gaudeixo,
i és un terreny en què puc anar pujant» 

 LA CONVERSA
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GASTRONOMIA
El gombo o ocra
 És una planta que necessita molta calor i humitat molt apreciada pel
seu gust i la seva «bava». I, als vins,  Pícaro de Bodega del Águila 20

VIURE AMB ESTIL
Altre cop formals
 Jackie Kennedy va trencar esquemes quan va anar a sopar amb pantalons.
Ara, un corrent reivindica tornar-se a mudar per asseure’s a taula 18
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imatges per al record. El senti-
ment independentista és una de
les coses que més m’omplen.

Qui n’hi va ensenyar?
A Foto Art Manresa. Vaig tenir

professors com Santi Bajona, Ma-
ria Dolors Cots (de PhotoShop), Jo-
sep Brunet, Jordi Martínez i altres.
I Rosalina Camps, és clar. Tenim
molta amistat. És la meva padrina
fotogràfica, la que m’ha guiat per
anar sempre una mica més enllà.
Sovint li ensenyo les fotos abans de
presentar-les a concursos perquè
em digui què li semblen. És una
dona que ha fet història en la fo-
tografia manresana. N’és cons-
cient, oi?

Perfectament. I no se m’es-
borra la foto en blanc i negre
que va fer de tota la seva maina-
da, quan encara eren petits, ar-
renglerats al Pont Vell.

L’he vist. Ella em diu que tiri en-
davant. És un bon exemple a se-
guir. Espero poder anar progres-
sant per arribar al seu nivell.

A vostè li agrada molt fotogra-
fiar festes.

És la passió que m’omple. Quan
Manresa es transforma per la fes-
ta, m’encanta captar-ho. Em fa
entrar la festa a dins meu. I ho 
guardo tot, per si me les demanen
particulars o entitats. I me’n de-
manen moltes. Això, a banda que
sóc el fotògraf oficial dels amics i
de la família, és clar. Tot i que
amb el mòbil també es poden fer
bones fotos, sap? N’he fet així d’al-

gun acte important i en el mateix
moment l’he penjada a Facebook.

Alguns fotògrafs li diran que fer
fotos amb el mòbil és pecat.

Doncs jo confesso haver-lo co-
mès per informar de seguida d’un

acte important.
S’entén bé amb els companys

de feina?
Molt bé. De vegades m’equivo-

co i m’ho comenten, però ja em va
bé que ho facin. Tot i ser una per-
sona amb una petita discapacitat,
puc fer-ho tot, i en fotografia en-
cara més. I sóc una persona de bon
cor capaç de tirar sempre enda-
vant. Si estic tranquil tot em surt bé.

Fent fotografia se sent tan ca-
paç com qualsevol?

I tant. Desapareix tot i gaudeixo
del que faig. M’ho passo molt bé i
és un terreny en el qual puc anar
pujant de nivell. Gràcies a la foto-
grafia he fet noves amistats, i les
que faré, perquè m’ha obert a co-
nèixer molta gent. Però per la res-
ta, malgrat les dificultats que pu-
gui tenir, sóc un noi amb molta
empenta que ha decidit tirar en-
davant amb tot el cor. Tinc parella,
tinc energia i m’espavilo.

Ha guanyat premis?
El primer em va arribar el 2010.

Va ser una fotografia del correaigua
de Manresa que vaig presentar
als premis Al Vent, de Badalona.
M’hi van engrescar des d’Ampans.
Després van arribar diversos pre-
mis per fotografies publicades a
Instagram: dos de la Fira de l’Ai-
xada de Manresa (un segon i un
primer premi) que tenien com a
recompensa un sopar gastronò-
mic, i això em va agradar, perquè
la gastronomia és agradable i és
important per a la cultura del país.

El 2014 vaig guanyar un premi de
Regió7 per fotografies de la festa
major. Vaig guanyar un pernil ibè-
ric amb una fotografia de núvols
sobre Manresa que vaig enviar a
l’Espai Terra, i va sortir molt bo. Ja
veu que m’he especialitzat en pre-
mis que es mengen. Fins i tot amb
una companya de TLB vaig gua-
nyar un sopar al Canonge!

Instagram permet fer moltes
coses amb les fotos. Massa?

Potser sí. De vegades el que es
veu té poc a veure amb el que s’ha
aconseguit amb la càmera; tot és
maquillatge. I espera’t, que aniran
sortint més coses noves i mòbils
cada vegada més avançats.

Vostè que va a molts dels actes
que se celebren a Manresa, pen-
sa que és una ciutat amb molta
vida?

Hi ha molta vida però també
molt desorganitzada, perquè es fan
coses al mateix temps en llocs di-
ferents, i llavors no hi ha prou
gent. I la vitalitat s’ha de potenciar,
anunciar-la, donar-la a conèixer.
També s’han de potenciar els in-
drets de la ciutat que estan més
apagats, com el nucli antic, al qual
la gent no puja i queda molt mort.
I un altre lloc que no m’agrada és
Crist Rei perquè a la nit és molt fosc
i fa una mica de por passar-hi. Està
molt mal il·luminat.

Però, en general, Manresa la
troba maca?

Manresa és bonica, sí. És la ciu-
tat que m’ha fet créixer, la ciutat

que estimo i la ciutat on he après
fotografia. N’estic enamorat, esti-
mo els seus racons, els seus mo-
numents. M’encanten la Seu i la
Cova, i sovint quan tinc un dia lliu-
re vaig a caminar per aquells in-
drets. M’agrada el parc de l’Agulla
i sempre hi vaig amb la càmera,
perquè sempre hi pots trobar al-
guna imatge espectacular.

I el futur? Quina idea té?
Dedicar-me plenament a la fo-

tografia. Trobar una feina fixa en
aquest àmbit.

Amb els mòbils tothom fa fotos,
i el paper del fotògraf professio-
nal es torna més complicat.

Sí, és veritat que hi ha molta
competència. Però la meva idea és
aquesta. Dedicar-me a això i ser ca-
paç d’independitzar-me, però en-
cara em queda molt per aprendre.

Ampans el continua vetllant?
Hi ha una tutora pendent de

com em va a la feina. I ara m’han
seleccionat per al curs Universi-
Més, una iniciativa conjunta de la
FUB i Ampans, i que és pionera a
l’estat. Mai no m’hauria esperat
anar a la universitat, i per això es-
tic molt content. Aprendrem eco-
nomia, a entendre com és el món,
i cultura. De cultura ja en conec
però en canvi el que vull treballar
fort és l’economia.

Vostè té molta energia, oi? I no
s’enfonsa amb les dificultats.

No. Si trobo alguna dificultat
miro de superar-la i tiro enda-
vant. I ja està.
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 LA CONVERSA

En Jordi afirma que «fotografiar festes és la passió que m’omple. Quan Manresa es transforma per la festa, m’encanta captar-ho. Em fa entrar la festa a dins meu»
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SIS FRASES

No paro, és veritat. La gent
em coneix per això, de

veure’m a tot arreu.  I no em canso,
segurament perquè m’agrada tant»

Rosalina Camps és la 
meva padrina fotogràfica, és

una dona que ha fet història en la
fotografia manresana»

Sóc una persona de bon cor
capaç de tirar sempre

endavant, i en fotografia més. Si
estic tranquil tot em surt bé»

M’agrada fotografiar el
paisatge de nit. I també la

meteorologia, la pluja, les postes i
les sortides de sol... m’apassiona»

Manresa és bonica. És la ciu-
tat que estimo i on he après

fotografia. N’estic enamorat, estimo
els seus racons i monuments»

L’any passat es van celebrar
els 50 anys d’Ampans, i el 23

de juny em van oferir l’oportunitat
de parlar davant de 900 persones»
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