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HABITATGE

El Congrés aprova que es pugui 
fer fora en dos mesos els que 

ocupen habitatges de particulars

La iniciativa del PDECat tira 
endavant amb els vots de PP, Cs  

i PNB i l’oposició de l’esquerra

Trump amenaça l’Iran davant de Macron
El president dels Estats Units, Donald Trump, va reclamar ahir a l’Iran que no reiniciï el seu programa nuclear davant  

del seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que va ser rebut a la Casa Blanca amb tots els honors
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“La fotografia 
et fa entendre 
que tot passa, 
però res no 
desapareix”

CRISTINA 
ROS

Ha tingut davant la càmera, espe-
rant per ser retratats, Samuel Bec-
kett, Borges, Jean Genet, William S. 
Burroughs, Cioran, Foucault, Tho-
mas Bernhard, Francis Bacon, Andy 
Warhol, De Kooning, Robert Frank, 
John Cage, Frank Auerbach, André 
Masson, Dubuffet o Tadeusz Kan-
tor, entre molts altres. Marc Trivier 
(Bèlgica, 1960) només tenia 19 anys 
quan va començar a viatjar, amb la 
seva vella Rolleiflex, amb l’objectiu 
de fer un retrat a aquelles persones 
del món de la literatura, la música, 
l’art o la filosofia que admirava. A 
tots els feia gairebé el mateix retrat, 
no gens complaent, i fins i tot algun 
s’hi va negar. En el marc de l’exposi-
ció que, organitzada per la Fundació 
Toni Catany, revisa a Llucmajor la 
trajectòria del fotògraf (fins al 13 
d’agost), parlem amb ell dels retrats 
i retratats que s’hi exhibeixen, jun-
tament amb paisatges o seleccions 
de les sèries realitzades en escorxa-
dors o a malalts psiquiàtrics, i tam-
bé de la seva singular concepció de 
la fotografia. Sempre inquietant.      

Va escriure que “el retrat seria una 
mirada tensa, a l’espera”. ¿Té a veu-
re amb la tàctica que ha fet servir 
sempre amb els retratats, això és, 
asseure’ls en una cadira, general-
ment a casa seva, deixar la càmera 
al trípode, sense posar-s’hi al dar-
rere, i activar el temporitzador?  
No tinc idea realment del que pas-
sa quan faig un retrat. La qüestió és 
que tots pensem que som algú, ens 
fem una idea de nosaltres mateixos, 
i aquesta és la imatge que volem 
projectar. La tensió sorgeix quan la 
persona es troba davant la càmera 
esperant la foto. El moment d’espe-
ra per ser retratat és una trobada 
amb tu mateix en confrontació amb 
la imatge que tens i vols donar de tu. 
Llavors sorgeixen els dubtes. Però 
jo no he buscat mai res, ni he anat 
amb idees preconcebudes. M’he 
mantingut  a l’espera, no sé de què, 
i la tensió surt sola, amb molt poc 
temps, quasi de seguida.  

Parlaria de retrats psicològics? 
No, de cap manera. Es diu sovint i, 
en general, hi ha un abús d’aquest 
concepte en la fotografia. Jo no crec 
en els retrats psicològics, com tam-
poc crec que la fotografia sigui capaç 
de desvelar capes més íntimes o in-
teriors que allò que es veu. La foto-
grafia per mi no estarà mai capaci-
tada per anar més enllà de la super-
fície. La fotografia s’atura en la su-
perfície de les coses, allà on hi ha 
llum, perquè és obvi que fotografí-
em la llum, allò que està il·luminat. 
La lectura després la fa qui la mira. 

Els seus retrats no han sigut encàr-
recs, sinó decisió pròpia. ¿Ha bus-
cat unes personalitats determina-
des per retratar-les? 
La selecció de personatges que vaig 
fer és cosa de l’estimació, de la me-
va intimitat, no és una relació objec-

tivament avaluable. Són els autors 
de la pintura que jo estimo, la litera-
tura que estimo, el cinema, la filoso-
fia, el pensament que m’interessa. 
Són les persones amb les quals volia 
establir un vincle afectiu. Sempre 
he pensat que el subjecte burgès, el 
personatge conegut, no és suficient 
per donar-te un bon retrat. La per-
sona mai pot objectivament, per si 
sola, justificar una imatge. És més, 
t’equivocaràs si penses que una per-
sona que està molt interessada a ser 
subjecte d’un retrat et donarà una 
bona foto, perquè no sol ser així. Un 
mal retrat de Winston Churchill no 
és una bona foto, és només un docu-
ment. El subjecte de la foto només 
és un pretext. 

En certa mesura, sempre ha fet el 
mateix retrat. Pot ser que, al cap i a 
la fi, sigui el seu retrat? 
És molt habitual dir que la fotogra-
fia és sempre l’autoretrat del fotò-
graf, però no ho comparteixo gaire. 
Jo penso que la fotografia és el resul-
tat d’una relació entre el subjecte de 
la foto i qui la fa. Mirar implica una 
relació, però alhora obliga a una dis-
tància. Per mirar cal estar separat. Si 
no, no ho veus. Els enamorats no es 
veuen l’un a l’altre, estan massa a 
prop, no posen distància. 

Què li han dit els personatges re-
tratats quan els ha ensenyat la fo-
to? ¿S’hi troben bé? 
La reacció varia de l’un a l’altre. En 
general, no estan gaire satisfets [riu].   
Abans els he ensenyat retrats que he 
fet a altres persones, però segura-
ment cadascú pensa que ell serà dife-
rent de la resta [torna a riure]. N’hi ha 
que m’han dit que no volien que els 
retratés. Per exemple, el cineasta Mi-
chelangelo Antonioni. Vaig passar 
una tarda amb ell a Roma, li vaig en-
senyar les meves fotos, se les va mi-
rar i em va dir que no, que si s’havia 
de veure entre aquests retrats, esta-
va segur que tindria malsons. 

Treballes en analògic i amb càme-
res rústiques... 
Rústic és un eufemisme. Són velles 
i pobres. El que a mi m’interessa 
d’aquestes càmeres, enfront de les 
modernes i digitals, és que tenen 
problemes. No et donen problemes, 
sinó que perceben els problemes, 
els defectes, els senten i els reflec-
teixen. Si hi ha massa llum, si no 
n’hi ha prou, ho trobes en l’analò-
gic. Tot queda reflectit a la super-
fície de la foto, i això m’interessa. 
No tinc cap necessitat de veure la 
foto prèviament, no vull veure 
abans els fantasmes que hi sortiran 
després. La fotografia són les traces 
del temps, et fa entendre que tot 
passa, però res no desapareix. D’al-
tra banda, he passat tota la meva vi-
da de fotògraf intentant perdre 
l’habilitat, crec que ho he aconse-
guit. Voler tenir allò que se’n diu sa-
voir faire trobo que és la cosa més 
imbècil que es pot pretendre.e  

Inquietant Els retrats són les obres més conegudes 
d’aquest fotògraf belga, que ha posat davant la càme-
ra Cioran, Tadeusz Kantor, Bacon o Samuel Beckett, 
entre molts altres. Les seves fotos, sempre inquie-
tants, s’exhibeixen fins al 13 d’agost a Llucmajor.Fotògraf

Marc Trivier, fotògraf de poques exposicions però significatives,  
acaba d’inaugurar una mostra que revisa la seva trajectòria. ISAAC BUJ

MARC    
TRIVIER

“El moment 
d’espera per 
ser retratat 
és una 
trobada amb 
tu mateix. 
Llavors 
sorgeixen 
els dubtes”

“Voler tenir 
allò que se’n 
diu ‘savoir 
faire’ trobo 
que és la 
cosa més 
imbècil  
que es pot 
pretendre”


