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Introducció 

L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer el treball realitzat per l’Agrupació 
Fotogràfica de Reus  en els  45 anys de la seva existència.  En el transcurs d’aquests 
anys, sempre d’una forma  voluntària i generosa, sense tenir en compte  horaris o dies 
festius, han anat investigant, recuperant i conservant  el patrimoni fotogràfic de Reus. 
També  van ser els encarregats  de  trencar fronteres i  portar la fotografia de Reus als 
salons nacionals i internacionals.  
En aquests moments, i  després  del treball realitzat,  segons el seu president, Josep 
Maria Ribas Prous, encara tenen previst  uns 100 projectes de recuperació i 
d’investigació de diversos autors. 
   
 
Origen i desenvolupament 
 
Antecedents 
 
Per unir esforços i per donar un canvi a la fotografia,  un grup de fotògrafs aficionats 
van crear al novembre de 1961 l’Agrupació Fotogràfica de Reus. 
En aquest moment hi ha una gran  quantitat de petits grups de fotògrafs que 
pertanyien a seccions fotogràfiques de diferents entitats de tipus  cultural, com el  
Centre de Lectura (gran ateneu de Reus que ja el 1902 van organitzar un saló 
internacional de fotografia), esportives, com el Reus Deportivo o Reus Ploms,  
religioses, com el  Centre Catòlic, o excursionistes, com l’Associació Excursionista de 
Reus, que funcionen  cadascun  pel seu compte. Grups que  estan, com era normal a 
l’època, molt vinculats a la fotografia d’excursionisme científic. 
 
Tots aquest petits grups que van tenir la seva època d’esplendor entre els  anys 20 i 
40 van  reduir  molt la seva activitat fotogràfica o pràcticament estaven  en desús. 
L’únic grup  que va treballar a  Reus en aquesta època, i que  va formar part de 
l’Associació Excursionista de Reus,  va ser el col·lectiu El Trípode, format per   tres  
fotògrafs, Manel Quadrada,  Eduard Borràs i Josep  Prunera. Grup molt compromès  i 
il·lustrat que va practicar  una fotografia molt avançada per a la seva època i que  van 
ser donats a conèixer per la gran tasca de recuperació que anys més tard va fer l’AFR 
i que van ser mestres de la nova generació de fotògrafs encarregats de crear l’AFR. 
 
Als anys trenta  un grup cultural anomenat Centre d’Estudis,  típic grup excursionista i 
naturista amb moltes il·lusions,  que va néixer al costat de la República i que mai va 
sortir endavant i del que van desaparèixer tots  els arxius, va fer el primer intent de 
creació d’una agrupació fotogràfica. 
 
 
Fundació 
 
La Guerra Civil es va encarregar de  destruir tots aquests intents d’agrupació i 
d’il·lusions i no va  ser  fins a mitjan  dels anys 50 que es van fer uns altres intents  per 
aconseguir una unitat  entre els diferents  grups de fotògrafs. No va ser fins al 
novembre de 1961 quan  legalment es va constituir l’AFR amb l’aprovació per 
unanimitat dels seus estatuts i amb  un interès principal: aglutinar els esforços per 
conèixer i donar a conèixer la fotografia dels autors reusencs dins i fora  de 
Catalunya. 



 
 
A partir d’aquell moment, amb Enric Pàmies com a primer president, juntament amb 
Josep Massó i amb col·laboradors com Jaume Borràs, Joan Cogul i Martí Puigoriol, 
entre altres,  l’agrupació va començar a aglutinar esforços i a posar en marxa  la seva 
tasca   per no quedar-se al marge  dels avenços  tècnics i artístics del moment,  ja que 
aquí van arribar amb molt retard. Així, conscients  del seu aïllament professional i de la 
poca difusió de la seva fotografia, van lluitar  per aconseguir fer-se un lloc entre les 
millors agrupacions fotogràfiques  de Catalunya i de la resta de l’Estat, per  entrar en 
contacte amb altres grups i poder intercanviar els seus coneixements. 
 
Abans  de constituir-se legalment, ja feia dos anys que funcionaven i al març de 1961 
van presentar a la Sala de Cultura de la Caixa de Pensions la seva primera gran 
exposició col·lectiva, amb obres de 15 dels seus iniciadors, que va ser una mena de 
presentació de l’AFR i de crida perquè tots el fotògrafs aficionats s’agrupessin en 
aquesta entitat. 
Aquesta idea d’unir els  esforços dispersos va resultar molt positiva  perquè els va 
permetre accedir a noves iniciatives que d’una altra manera haguessin quedat fora de 
l’abast dels petits grups existents fins aquell moment que ara seguiran existint dintre 
de les diferents entitats. 
 
En un primer moment van ocupar una petita sala que els va deixar la   Delegació  
Municipal d’Esport  al carrer Donotea. En aquesta seu  tots els dimarts a les vuit del 
vespre es reunien per posar  en comú les seves experiències fotogràfiques. Tot i això, 
en el cas de visites de representants d’altres associacions de la resta de l’Estat  o fins i 
tot d’altres països, o bé per fallar concursos fotogràfics convocats a Reus, l’Ajuntament 
els prestava el seu Saló de Sessions. I entitats com el Club de Natació Reus Ploms els 
cedia    el palau Bofarull, on trobaven el marc adequat  per al rang internacional de 
l’AFR. 
 
Per donar-se a conèixer  i entrar en contacte amb uns altres fotògrafs els  va servir 
d’excusa la Medalla Gaudí, patrocinada per l’Ajuntament de Reus i creada  el 1947. Es 
tracta d’un saló de fotografia que va ser el pioner dels actuals concursos de  caràcter 
nacional que encara es fan,  i que amb el pas del temps  havia perdut prestigi i 
importància dins del món de la fotografia.  
 
A partir d’aquell moment l’AFR es va encarregar de donar-li un fort impuls i de la seva 
organització, recuperant l’interès que tenia fins a aquell moment. Era l’únic concurs 
fotogràfic que es celebrava a  Reus en aquells anys i que  els va servir per apropar-se  
a uns altres grups, ja que  gent d’altres agrupacions va venir per fer de jurat i després 
es repetia a l’invers, és a dir, els participants a Reus feien de jurat dels seus companys 
de les altres agrupacions.  
 
A partir d’aleshores, amb Enric Pàmies com a primer president,  va començar la 
projecció  nacional i internacional de l’AFR. Van convocar concursos i salons de 
fotografia i van participar-hi, tan individualment com col·lectivament: salons de Madrid, 
Barcelona, Saragossa, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Brasil, Telpice    ( Txèquia), I 
Certamen  Hispano- Portuguès, Andorra...  i van començar a rebre els primers premis: 
Enric Pàmies, Josep Ornosa, Josep Ferrè Aulès i Joan Cogul, entre altres, van ser 
alguns dels primers premiats en  aquests concursos i salons de diferents temàtiques, 
des de l’esport fins a la  temàtica lliure.  
A poc a poc van anar situant  la fotografia  en  un lloc destacat i van començar a 
aparèixer en revistes com Arte Fotógráfico o Imagen y Sonido, en què es farà 
referència a l’eficàcia de la nova associació.  
 



Transició 
 
Al començament dels anys setanta  l’AFR inicià una nova etapa, amb Salvador Ferrè 
Aulès com a president,  Pascual Martí Callergues com a vicepresident  i Josep Maria 
Ribas Prous com a secretari. A partir d’ara van comptar amb la protecció  de la Caixa 
de Tarragona, dins de la seva Obra Cultural.  Així, l’AFR disposà d’un local social propi  
en un lloc molt cèntric, a la plaça de Prim,  i d’una subvenció anual,  que els  va 
permetre  desenvolupar-se més lliurement que abans quan només comptaven amb  
les aportacions dels socis. 
Al nou local van disposar de laboratori, on teneien màquines ampliadores a disposició 
del aficionats, en un moment en què ells normalment  no acostumaven a positivar les 
seves obres; d’un saló d’actes, on podien realitzar  projeccions  i  cursos de fotografia 
i, a la planta baixa, d’una sala d’exposicions, la galeria El Racó de la Imatge, on es 
preveia fer una exposició cada mes.  
A partir d’aquell moment tots els aficionats que volguessin iniciar-se en l’art fotogràfic  
disposaven de mitjans i d’assessorament, desenvolupant així     l’AFR, per tant,  una 
tasca formativa molt important.  Però la realitat va que ser a pesar de les subvencions 
de la Caixa de Tarragona i de les bones intencions dels socis, l’AFR  no va complir les 
expectatives que se n’esperaven. 
 
 
Consolidació 
 
Així, al juny de 1980 es va constituir una nova junta directiva: president, Josep Maria 
Ribas Prous, vicepresident, Salvador Ferrè Aulès  i secretari, Benet Moya Vivar. 
D’aquesta manera l’AFR va començar una època d’esplendor, de consolidació i 
d’afirmació de la seva personalitat. A poc a poc va aconseguir  un lloc en l’àmbit  
nacional i internacional, sobretot a Europa i, principalment, als països de l’Est, com 
Letònia (Riga), Polònia (Cracovia),  l’URSS  (Moscou). Cal remarcar, i que serveixi 
com una petita mostra del nivell que va assolir l’AFR en aquesta etapa, que el 
president en aquests anys,  Josep Maria Ribas Prous, va guanyar els anys 1978-1980 
el Gran Premi Mundial de Fotografia del diari Prawda  de Moscou, que publicava les 
seves fotografies des de 1967 ininterrompudament  i  va ser distingit amb el Diploma 
d’honor del mateix diari el 1976. Així també,  va guanyar la Medalla d’Or de la 
Federació Internacional  de l’Art  Fotogràfic, al 13è Congrés  Biennal  de Heidenheim 
d’Alemanya. 
 
El nou president va crear un equip de col·laboradors, que va denominar Grup Jove, 
d’on van sortir  valors tan importants i reconeguts com  Josep Blanchart, entre altres. 
Aquests es van  plantejar la necessitat de donar un canvi a la fotografia, que     havia 
d’ocupar el lloc que li corresponia als museus. Així van ser, juntament amb 
Guadalajara i Lleida, uns dels primers a posar paspartús de pH neutre a les seves 
fotografies i a emmarcar-les amb marcs metàl·lics i vidre, ja que abans s’exposaven  
enganxades a la paret o a un tauler amb xinxetes sense cap protecció, i a vegades la 
gent  les tocava amb els dits i acabaven brutes d’empremtes. 
A partir d’ara l’AFR va  començar una nova etapa i va ocupar un nou local social a la 
plaça de Catalunya. Va ser una  època de molts èxits en concursos, van aconseguir al 
voltant d’uns dos milers de guardons, tant en l’àmbit nacional com internacional. Amb 
els premis en metàl·lic obtinguts  van  comprar material per al laboratori, com per 
exemple una aplanadora tèrmica que van portar dels Estats Units.  
 
També durant aquest anys, concretament l’any 1987, l’AFR, sempre amb el seu estil 
innovador, juntament amb l’Ajuntament van canviar el vell concepte de saló fotogràfic. 
La Medalla Gaudí va ser revisada i va passar a ser  una convocatòria sense premis, 



només una admissió de treballs per al fons de l’AFR, i que després passarien al Museu 
en concepte d’obra d’art d’autor contemporani en l’àmbit de tot l’Estat espanyol.  
 
Durant aquest  anys l’AFR tenia entre els seus seguidors un grup d’intel·lectuals, 
historiadors, escriptors, etc., com la Montserrat Roig, la Maria Aurèlia Campmany o el 
Jaume Vidal Alcover, entre altres,  que  volien  conèixer el que s’estava fent a 
l’agrupació  en aquell moment pel seu caràcter innovador i progressista dins el món de 
la fotografia. A partir d’aleshores va ser  molt habitual, trobar notícies de la feina  que 
feia  l’agrupació o algun dels seus socis   a les revistes especialitzades de l’època.   
 
El 20 d’abril de 1995 es va inaugurar la Fototeca Municipal Reus dins dels serveis del 
Museu Comarcal Salvador Vilaseca, amb la col·laboració de  l’Ajuntament,  de l’Institut 
Municipal d’Acció Cultural i,  per descomptat, de l’Obra Social de la  Caixa de 
Tarragona, que durant més de  trenta anys ha estat  al costat de l’AFR donant la seva 
ajuda i llibertat  a tots els treballs que feia l’agrupació. A partir d’ara començarà una 
etapa de col·laboració amb la Fototeca, que recollirà el fruit de l’esforç  d’anys de 
treball de l’AFR. Aquí tindran un espai propi per fer  exposicions, la Sala Quatre de 
l’actual Museu d’Art i Història de Reus, i es programaran una sèrie d’exposicions  
durant tot l l’any  dirigides a mostrar-nos  especialment  l’obra fotogràfica dels autors 
reusencs.  
Les obres que formen part de cada exposició, quan aquesta acaba passen a formar 
part del fons de la Fototeca Municipal, on després rebran el tractament arxivístic 
necessari.  
Avui en dia l’AFR, amb el seu president i els seus socis, continuen les seves tertúlies, 
on sempre surten  noves idees i noves experiències fotogràfiques  per desenvolupar i 
per fer, sempre amb l’ànim de seguir endavant i amb el desig que el futur Centre de la 
Imatge  Mas Iglésies consolidi el treball realitzat. 
 
 
Activitats 
 
Tallers i Cursos de fotografia  
 
En aquest apartat m’agradaria mencionar la important  feina formativa que va fer 
l’AFR, i molt especialment  un dels seus socis i actual president J. M. Ribas Prous, que 
en una època dominada pel secretisme professional va iniciar el 1958  els primers  
cursos de fotografia, en un principi sense mitjans i a casa seva, però amb molta 
eficàcia i sempre gratuïts,  amb un petit grup d’escoltes primer i més tard amb  tots 
aquells aficionats a la fotografia que hi estiguessin interessats. 
 
A partir d’aquí l’AFR va fer cada vegada més cursos i més interessants, els quals  van 
tocar una varietat de temes que anaven des del revelat  en blanc i negre, o com  treure 
gra a la fotografia (perquè en un moment determinat s’havia posat de moda), o tallers 
especialitzats en la recuperació   de tècniques antigues,  com el procediment de la 
goma bicromatada  (barreja de goma aràbiga, gelatina i bicromat potàssic, on 
s’escullen uns colors a base d’aquarel·la en tub, guaix, tremp, etc. estesos sobre paper 
i revelat amb aigua tèbia), la cianotípia                  (procediment de sensibilització blava 
a les sals fèrriques, a base de citrat ferricoamònic i ferricianur potàssic), el paper salat 
(procés més tradicional i bàsic que produeix imatges de tons marrons vermellosos), el 
paper albuminat (el paper es cobreix amb clara d’ou, en la qual s’ha dissolt bromur 
potàssic i àcid acètic; una vegada sec s’impregna en una solució de nitrat d’argent i 
s’asseca novament i es copia sense revelador)... fins a cursos de consulta  o per 
aclarir conceptes dels aficionats.  



En aquests tallers i cursos van intervenir també fotògrafs com Pedro Olaya Ruano 
(fotògraf contemporani d’Alacant) i Josep Gago Pesqueira (fotògraf contemporani de 
Marin, Pontevedra), que van compartir les seves experiències. 
Tots aquests tallers i cursos es van fer  davant del públic, la qual cosa els va permetre 
una participació molt més activa, ja que tothom podia resoldre  els seus dubtes  
immediatament.  
 
Tot això en un moment que, com ja s’ha apuntat abans,  va estar dominat pel 
secretisme professional; la informació no estava a l’abast de tothom. Així doncs, era   
molt difícil obtenir coneixements  sobre tècniques o qualsevol altre procediment  
fotogràfic, ja que per aconseguir-ho s’havia de recórrer a les revistes estrangeres, 
principalment franceses, que arribaven  amb molt retard i que eren molt cares. Serà 
doncs una època  molt dura, que va estar dominada per la censura, en la qual no 
sempre es disposava, no només  de coneixements tècnics,  sinó  també del material 
necessari per posar-los en pràctica,  per això  els nostres fotògrafs a vegades havien 
d’anar a Andorra per comprar rodets i  els productes per revelar les fotografies els 
preparaven i compraven  a les drogueries. Un bon exemple que il·lustra  la situació 
d’aquests  període el trobem  en les paraules de l’actual president de l’AFR: “ l’única 
lliçó que vaig rebre de fotografia va ser  aquí tens les claus del laboratori i aquí s’obre 
l’aigua”.   
 
En definitiva, i una vegada  superades les dificultats inicials, amb el pas dels anys, tant 
els  coneixements  com els mitjans materials milloraran i  els cursos i tallers cada 
vegada tindran més participants i que  fins i tot es van impartir fora de Reus, en 
localitats properes  (Falset, Alforja...).  Una bona mostra de l’èxit d’aquests cursos la 
trobem en un dels programats l’any 1975 sobre iniciació a la fotografia, en què s’arribà 
a les 100 persones apuntades a un mateix curs, cosa que sorprendrà  la mateixa 
associació.  L’AFR i els seus socis  van continuar   la seva tasca de formar  la gent  en 
l’art de la llum,  a pesar dels consells d’altres professionals que al principi, molt al 
principi,  els van dir: “ els trauran el pa del cistell”. 
 
 
 
Recuperació del patrimoni fotogràfic 
 
 
Un dels objectius  principals de l’AFR ha sigut, i encara és, la recuperació del patrimoni 
fotogràfic de Reus, és a dir, la recuperació  del treball dels nostres fotògrafs pioners 
que amb el pas dels anys  van caure en l’oblit i  que sense aquesta feina de 
recuperació serien pràcticament desconeguts. 
Pel que fa  a aquesta tasca de recuperació  un primer  pas va ser la investigació per 
localitzar els materials  que els interessaven, moltes vegades van trobar aquesta 
informació a través de contactes entre coneguts. Una de les formes de recuperació 
dels clixés  va ser a  través dels drapaires, ja que en aquell moment ningú hi donava 
importància ni valor.    
Una altra forma  que els va servir per recuperar part dels negatius dels vells fotògrafs 
va ser per compra,  fins que els preus van ser  tan alts que no es podien permetre 
pagar-los. Una tercera  manera  que van utilitzar  va ser  acostar-se a les famílies 
benestants, molt aficionades a la fotografia, guanyar-se’n la confiança  perquè els  
permetessin accedir  als arxius familiars   (això estava molt relacionat amb qui fos el 
demandant), i  finalment a través dels mateixos  socis.    
D’aquesta manera, una de les primeres exposicions  que  van fer va ser “El Vent que 
Passa” dedicada a l’obra de Jordi Olivé (fotògraf creatiu de la segona meitat del segle 
XX) a la Llotja de Reus, que va tenir una gran repercussió, ja que serà el precedent 
d’una gran sèrie d’exposicions dedicades als nostres fotògrafs més reconeguts. A 



partir d’aleshores molts fotògrafs van deixar els seus negatius  a l’AFR,  com per 
exemple Josep Massó (fotògraf creatiu de la segona meitat del segle XX), que va ser 
conscient de la quantitat i de la qualitat de l’obra que tenia a casa seva dins d’una 
capsa de sabates, i així es convertirà en un dels grans impulsors d’aquest esperit de 
recuperació de l’AFR, juntament amb J.M. Ribas Prous, encarregat de positivar tots els 
negatius de les exposicions.   
 
Així, fons tan importants com els de la família Pedrola, Martra, Ornosa, Argilaga o de 
fotògrafs com Salvador Ferré (fotògraf creatiu de la segona meitat del segle XX), Enric 
Pàmies (fotògraf de la segona meitat del segle XX)  o Francesc Solà Llagostera 
(fotògraf de galeria i creatiu de la primera meitat del segle XX) o de col·lectius, com el 
ja mencionat grup  el Trípode, van ser donats a conèixer gràcies a aquest treball de 
recerca. 
 
A part d’aquesta tasca de recuperació, també es van dedicar, a la investigació i a la 
restauració dels processos fotogràfics antics, positivaven els clixés sempre seguint els 
processos recuperats en aquestes investigacions. 
 
Una nova forma d’actuació  que també es van plantejar va ser, a part de la recuperació 
del patrimoni fotogràfic antic, la creació o la captació d’imatges actuals, sobretot del 
patrimoni de Reus o de la comarca. Això va afavorir  les reunions i les sortides 
temàtiques per  fer les fotografies. L’AFR es va proposar oferir cada any un treball 
sobre un tema local o comarcal i, així,  l’any 1981 van realitzar una exposició  d’unes 
100 fotografies i l’edició de 150 carpetes amb 6 fotografies sobre el Modernisme a 
Reus, amb la qual cosa va quedar un arxiu d’unes 200 fotografies. A aquest primer 
treball el seguiran  uns quants més, al voltant d’uns trenta, com el dedicat a les masies 
del Baix Camp, les ermites o les botigues de  Reus. 
Pel que fa a les Carpetes, va ser un altre dels elements innovadors de l’AFR. Es 
donaven  a conèixer en un acte públic per Nadal  i suposaven un important treball de 
recerca  sobre un tema específic, amb la realització d’un munt de fotografies i després 
una exposició de les obres seleccionades. Aquestes Carpetes  van constar en un 
primer moment de 6 fotografies, més tard de 9 i finalment de 10, signades, numerades 
i acompanyades de dos articles, normalment d’un escriptor i d’un historiador, com per 
exemple  Ramon Amigó i Pere Angera,  que van fer els articles per a la carpeta de les 
masies.  Actualment  les Carpetes s’han deixat de fer, ja que eren molt costoses per la 
qualitat amb què es realitzaven. 
 
Fons 
 
Per tot el treball realitzat al llarg del temps, el arxius aniran creixent i  el 1979 es van 
crear els arxius històrics de l’AFR, que van  quedar a la disposició de qualsevol  
persona interessada en la seva consulta.  A part d’aquests,  l’arxiu  documental  de 
retalls de diaris, revistes, catàlegs, postals, comentaris, dossiers dels treballs 
realitzats... ocupa  més de 400 caixes d’arxivadors,  a més a més d’una extensa 
biblioteca especialitzada en fotografia amb una important col·lecció de revistes. 
Durant aquests anys de treball, per l’AFR van passar uns 8.000.000 de   fotogrames o 
negatius  de diverses mides  des dels més modests de 35 mm   de cel·luloide,  fins a 
plaques de vidre  de 24x30 cm, i van investigar un munt de contactes obtinguts de la 
selecció de lots de més interès i van positivar més de 50.000 obres, sempre en tiratge 
de qualitat: selecció d’enquadraments,  correccions de llums, etc. 
 
Pel que fa als autors, els  de procedència local, nascuts o que van desenvolupar la 
seva activitat a Reus, són els predominats. D’aquests,  entre els més rellevants 
podríem destacar la  Fotografia Artística Puig- Solà, de començament del segle XX, 
amb  importants fotògrafs com Francesc Solà Llagostera, el primer dels seus 



treballadors i famós per les  seves plaques de cristall de 20x25 aconseguides amb llum 
natural,  i que després va continuar amb la saga Pedrola, composta per Estanislau 
Pedrola i Rovira “Sandalio”, que ens va mostrar els esdeveniments d’una època molt 
complexa i un dels primers a agafar una 6x9.  La saga va seguir amb   el seu fill 
Estanis Pedrola Marimon,  que va ser un gran innovador,  sobretot del món del color, i 
per acabar, Cori Pedrola,  que ja experimenta la nova fotografia.  Un altre grup que 
podríem destacar del autors locals  és El Trípode. Van ser ells qui es van apropar als 
monestirs per fotografiar-los, esperant tot un dia per aconseguir la llum  i el moment 
ideal i van ser també  ells qui ens van ensenyar  la vida quotidiana i el avenços   del 
moment  amb una estètica sempre molt cuidada. 
 
Pel que fa als continguts temàtics, són  molt variats, ja que  poden anar  des del 
paisatge, la vida  quotidiana, els constums, l’etnografia, les festes, el món rural... fins 
als retrats de galeria o l’arquitectura.  La temàtica predominant és el paisatge, al costat 
de l’arquitectura i la vida quotidiana.  
L’àmbit geogràfic que  predomina és Reus i  les comarques properes al  Baix Camp i, 
sobretot en les fotografies de paisatge,  les muntanyes dels voltants, com la Mussara o  
el Montsant,  i el port de Salou. 
 Pel que fa a la cronologia dels arxius  de l’AFR, les imatges es podrien datar des de 
finals del segle XIX fins als anys seixanta-setenta, predominant els anys 40-50.   
 La procedència dels fons és fonamentalment dels arxius familiars, fruit d’una herència 
amb fotografies realitzades pel pare o l’avi o  dels arxius dels mateixos socis, seguits 
pels fons  procedents de fotògrafs professionals.   
 
Difusió 
  
Una altra de les tasques que va  realitzar l’AFR, i sempre amb el desig de  donar a 
conèixer la seva fotografia, són les exposicions. L’ AFR va fer al voltant d’unes 400 
exposicions, entre locals, estatals i internacionals. La quantitat d’obres utilitzades per 
fer una exposició  pot variar  entre   60 i 350, d’acord amb l’importància d’aquesta.  
Les exposicions van ser la millor manera que el seu treball fos conegut, ja que  des 
dels seus inicis cada vegada que s’inaugurava  una exposició  s’ enviava  un 
comunicat a la premsa,  perquè tothom se n’assabentés  de la inauguració, amb una 
invitació que  era una reproducció d’una fotografia  de l’exposició.  
Aquestes exposicions es feien sempre amb fotografies dels fons de l’AFR, que una 
vegada  acabades, els positius d’aquestes, la majoria “reprints” a través dels clixés de 
l’autor, sempre intentant  apropar-se a les tècniques i els corrents de l’època,  
passaven als arxius de la Fototeca.  
Pel que fa a les exposicions amb fons que no siguin propis, no són gaire comunes,  
però a vegades  les van  fer, com la dedicada a Victor Horn, un empresari alemany  
que va viure a Reus  durant els anys de la Guerra Civil  i que ens deixarà  la seva visió 
del moment, feta  amb fons de la Caixa de Tarragona.  
 
Les obres de l’arxiu  van ser i encara són  molt sol·licitades; un bon  exemple d’això és 
que a principis dels  90 el centre de  l’École  des Loisirs (Ministeri Francès d’Educació)  
va demanar a l’AFR la fotografia  de la màquina d’un tren a vapor de Manel Quadrada. 
Aquesta fotografia es va publicar juntament amb unes  altres 230 fotografies 
seleccionades d’entre autors tan importants com Man Ray, Cartier- Bresson, André 
Kertéz o Sebastiao Salgado, però no solament va ser publicada, sinó que va ser  la 
portada del llibre. Per una part, l’AFR ha  cedit i obsequiat  obres seves  a importants 
museus de tot el món, des del Museu de Prawda passant pel Museu Nicépphore 
Nièpce, la Casa del cine de Praga, l’MNAC etc. Obres cedides sempre de forma 
gratuïta i sempre amb  l’ànim  de difondre la seva obra per la resta del món.   
 
 



 
Conclusió 
 
Per concloure podríem dir que l’AFR  al llarg de la seva existència  ha anat complint 
els seus objectius: ha aconseguit que  la fotografia dels  autors reusencs sigui 
coneguda  i reconeguda, que  la tasca feta pel fotògraf aficionat sigui valorada  dins del 
món de la fotografia i la creació d’uns arxius d’indubtable valor, que podrien exposar-
se sense cap problema a qualsevol museu del món.  
 
Per acabar, voldria donar les gràcies al president de l’ARF, Josep Maria Ribas Prous, 
per les seves atencions i les seves informacions, ja que sense la seva col·laboració no 
hauria estat possible aquesta comunicació. 
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