


L’entrevista

“Amb una
càmera a les
mans no tinc

vergonya”

Jaume Solé,
tot un fotopsicòleg

Text LOURDES CARDONA
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Per exposar tota la tasca professional
de Jaume Solé, col·laborador nostre
des de fa més de 30 anys, no en
tindríem prou encara que li dediques-
sin totes les pàgines de la revista. De
personalitat inquieta, innovador i molt
treballador, aquest fotògraf targarí es
caracteritza per tocar tantes tecles
com sigui possible i aconsegueix
abastar-ne tantes que optem per tro-
bar-nos amb ell tot fent un cafè per
esbrinar com s’ho fa sense perdre l’e-
nergia que el caracteritza pel camí. 



El seu darrer èxit professional
són els codis QR dinàmics
que ha desenvolupat conjun-
tament amb Dispromèdia.
Faci’ns cinc cèntims de
com va sorgir la idea, si us
plau.

Es remunta a fa cinc
anys, quan vaig començar a

aplicar els QR al cementiri,
una proposta que, per cert, va
ser molt ben rebuda. Però ales-
hores em vaig topar amb el pro-
blema que si l’enllaç al qual con-
duïa un QR es modificava tot se
n’anava en orris. Per trobar-hi
una solució i tot conversant amb
Yago Gisbert de Dispromèdia vaig
descobrir que el que havia de fer
era aplicar els QR dinàmics. 

Per tant, es tracta d’una tecnolo-
gia ja existent?

Sí, el que passa és que les pla-
taformes existents són vés a sa-
ber on i ningú no et garanteix que
els codis QR segueixin funcionant
amb el temps, és a dir, que no
tens manera de controlar-ho. Pa-
ral·lelament va sorgir el projecte de
transformar en un llibre l’actuació
per commemorar el 60è aniversari
de l’Esbart, en el qual hi volíem in-
corporar vídeos...

Veritablement és tracta d’un llibre
que no s’entendria sense les imat-
ges de vídeo...

Segur que al món ja hi ha altres
llibres que incloguin els codis QR
dinàmics, però aquí ha estat tot un
revulsiu i ens ha permès fer un llibre
molt potent. Mentre hi treballàvem
tenia el mateix dubte que amb els

QR del cementiri: què passarà amb
aquesta edició si modifiquem l’enllaç?
Va ser aleshores quan vam parlar
amb el Yago de desenvolupar des
d’aquí, des de Tàrrega, una platafor-
ma estable per servir codis QR dinà-
mics.

Uns codis que no tan sols han apli-
cat al cementiri o al llibre de l’Es-
bart, oi?

Vam veure que podíem anar més
enllà i que també els podíem aplicar
en places, monuments... i com a
bons targarins que som vam optar
per fer la prova al parc de Sant Eloi. A
més a més, sumant esforços amb el
mestre Josep Castellana hem investi-
gat quins són els materials més re-
sistents i alhora econòmics per elabo-
rar els QR.

Quina resposta han rebut la iniciati-
va des que van presentar aquesta
tecnologia el passat mes de febrer?

Estem negociant amb diversos mu-
nicipis per aplicar-ho gràcies al ressò
que va tenir-ne la presentació a la
premsa.

El llibre de l’Esbart no és l’únic que
ha signat en poc temps. Per Sant
Jordi de 2015 va presentar, junta-
ment amb el fotògraf lleidatà Toni
Prim, Tàrrega...

Sempre he intentat estar present en
la vida cultural i social de la ciutat,
cosa que et duu a sumar sinergies
amb moltíssimes entitats. Així doncs,
al llarg de la meva trajectòria he col·la-
borat en 28 llibres (sense comptar al-
tra mena de publicacions), però que
hagi ideat de punta a punta el de l’Es-
bart és el primer. N’estic molt satisfet.
Però el fet que sigui la suma de l’ener-
gia de molta gent ho posava fàcil...

El seu lligam amb Toni Prim continua
a través de l’Escola de Models de Tà-
rrega, que va començar a caminar el
setembre passat, oi?

El contacte amb el Toni ve de fa
molts anys. Ens coneixem des que va
fer una de les seves primeres exposi-
cions, principis dels vuitanta... És un
company a qui admiro. D’aquí que hà-
gim col·laborat en nombrosos projec-
tes, el darrer dels quals l’Escola de
Models.

Quin balanç fan del primer curs?
No sé si és perquè era novetat a

Tàrrega, però ha estat tot un èxit.
M’he vist desbordat. Se’ns va apun-
tar molta gent, tenim un grup de jú-
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niors de 4 a 11 anys, amb 14 alum-
nes i el dels grans, amb 18 alumnes
més. I ja comencem a recollir els pri-
mers fruits, dos alumnes nostres
han estat premiats en concursos na-
cionals. Estem molt orgullosos, so-
bretot perquè la nostra filosofia de-
fuig els cànons de bellesa actuals.
La nostra escola està oberta a totes
aquelles persones que vulguin re-
forçar la seva autoestima, sense im-
portar si són alts o baixos, prims o
grassos...

Fins no fa gaire era el president de
l’Associació de Fotògrafs Professio-
nals de Lleida, oi?

Va ser justament en aquesta enti-
tat on vaig reforçar el contacte amb
en Toni Prim. M’hi vaig donar d’alta
com a soci tan bon punt em vaig do-
nar d’alta com a fotògraf professio-
nal i en vaig acabar essent un dels
quatre presidents de tota la història
de l’entitat fins a l’actualitat perquè
els companys van decidir que era la
persona que l’associació necessitava
en aquell moment. No m’hi vaig po-
der negar.

I hi va ser al capdavant durant 8
anys.

Exacte. Vaig ocupar el càrrec du-
rant dos mandats (el màxim que pre-
veuen els estatuts) i n’estic molt or-
gullós, perquè durant la meva etapa
vam aconseguir fer el canvi, vam pas-
sar de ser una entitat analògica a ser
pioners a Catalunya en tecnologies
d’última generació. Avui dia encara

en formo part, però sense estirar del
carro, perquè ara necessitava temps
per a mi, per desenvolupar altres pro-
jectes.

Tot i així, ara és president de l’Es-
bart Albada...

Hi he estat vinculat des d’abans
de néixer com qui diu, perquè el meu
tiet en va ser un dels fundadors, i en
sóc dansaire des dels 16 anys. De
manera que no podia fallar una enti-
tat que porto al cor, que requereix el
compromís i la implicació de molta
gent i que ara necessitava una em-
penta. Pensa que ser dansaire re-
quereix disciplina, cal treballar-hi
des de petit, i ara ens trobàvem que
calia garantir-ne el relleu generacio-
nal.

Però de portes enfora, l’entitat es
percep ben activa...

Potser sí, però la mort del com-
pany Òscar March, ara fa deu anys,
ens va deixar molt tocats i calia una
nova empenta. Per això, hem renovat
els nostres estatuts i ara treballem
en la recuperació del ball de valen-
cians, que es ballava a Tàrrega l’any
1700 i que volem presentar la Festa
Major del maig de l’any que ve.

També ha estat molt vinculat a Fo-
ment Targarí, no és així?

La particularitat de la nostra asso-
ciació de comerciants és que tots
treballem per donar vida, comercial-
ment parlant, a la ciutat. Tenim clar
que o hi som tots o no hi és ningú.

Costa de creure com ho pot haver
compaginat tot plegat amb el dia a
dia al seu estudi de fotografia. Quin
és el secret?

Dedicar-hi moltes hores! Tinc l’avan-
tatge que són molt matiner i puc
aprofitar bé el dia. Per a mi veure sor-
tir el sol cada dia és més que un pla-
er. Em recorda com quan revelàvem
les fotos i les veiem aparèixer del no
res, és com si veiés “revelar” la ciu-
tat i els paisatges cada dia.

La seva feina ha canviat molt al
llarg dels més de 30 anys d’expe-
riència que acumula. És complicat
estar al dia?

Com que per a mi la meva feina és
una passió, novetat que surt, novetat
que provo. M’he estavellat moltes ve-
gades, però de cadascuna n’he sortit
reforçat. A més a més, tinc el meu fill
Àlex, que estudia telecomunicacions,
que és qui m’ajuda a tocar de peus a
terra, perquè la meva imaginació és
desbordant.

La digitalització i tot el que compor-
ta us ha fet molt la guitza als fotò-
grafs professionals?

La vida és una lluita constant...
Però és cert que d’un dia per l’altre
vam veure com la tecnologia que do-
minàvem canviava, i canvia a gran ve-
locitat, cada cop major. De vegades,
això et provoca angoixa perquè el tren
passa molt ràpid i costa molt pujar-hi.
Però... jo sóc d’aquells que, si convé,
em poso a córrer darrere el tren fins
que l’atrapo.
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Per què el seu eslògan és “Una imat-
ge... un desig”?

Per a mi una fotografia és una poe-
sia congelada d’un instant. Digue’m
nostàlgic, però no sé viure el present
sense gaudir del passat i les fotos
ens permeten recuperar-lo, ens per-
meten complir el desig de reviure mo-
ments passats per sempre presents.

Faci’ns memòria de quan i com co-
mença el seu vincle amb la Nova Tà-
rrega?

Ja abans de donar-me d’alta com a
professional tenia relació amb l’amic
Albert Pont, exdirector d’aquest set-
manari. Vam coincidir en un acte so-
cial, li vaig començar a passar fotos
i... fins avui. Però, de fet, ja hi col·la-
borava des d’abans de marxar a la
mili.

I la seva passió per la fotografia?
Amb la fotografia hi he tingut una

relació molt estreta des de ben petit

gràcies al meu pare, que era membre
de l’Agrupació Fotogràfica de la ciu-
tat. Recordo que ell viatjava molt en-
tre setmana i els diumenges els
passàvem plegats revelant fotos. De
fet, aquest és el primer record que
tinc! Primer només l’ajudava fins que
després ja feia tot el procés.

I va decidir estudiar fotografia?
No, vaig estudiar per administra-

tiu! Però l’afició va poder més que la
professió. Així que, quan em vaig
adonar que la meva vocació era ser
fotògraf, em vaig reciclar fins que
l’any 1983 vaig canviar una feina per
la qual m’havia preparat per aquesta
per a la qual em sentia molt més ca-
pacitat. Pensa que amb una càmera
a les mans no tinc vergonya.

Podria citar algú rellevant en la seva
carrera?

Molta gent, però destacaria el
mestre Jaume Minguell Miret, del

qual en guardo un especial record
perquè em va ensenyar moltíssim en
l’art de retratar pintures, que és el
més complicat que et pot venir a les
mans; en Miquel Galmes, fundador y
president de l’Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya o Joaquim
Muntaner, tots grans mestres i mi-
llors persones.

Sabria dir quantes fotos ha fet al
llarg de la seva vida?

Mira, guardo tots els carrets que
he tirat numerats. I et puc dir que
vaig aturar-me al carret 15.500 i es-
caig, però un cop dins de l’era digital
les xifres es multipliquen per milers i
resulta impossible de controlar, mal-
grat que tinc tot el material classifi-
cat.

En podria escollir una o unes quan-
tes?

I tant! La meva preferida és una
foto de la Fira de Teatre, on vaig co-
mençar a treballar professionalment,
que precisament em va donar em-
penta perquè va guanyar un premi.
Però la meva especialitat és la gent,
m’agrada molt captar la psicologia
del personatge que tinc davant a
través del seu posat, la seva mira-
da... Per això em considero un fotop-
sicòleg.

Algú com vostè no pot restar aturat.
On té la vista posada?

Ara, a banda de jugar amb els
meus projectes, ara és hora de ven-
dre’ls. Fins ara era fàcil perquè la
gent venia a l’estudi, però avui dia la
nostra competència són els petits
usuaris. Avui dia tothom pot fer una
fotografia, tothom duu una càmera a
la butxaca, i contra això no s’hi pot
fer res. Per tant, cal que potenciem
el que ens diferencia i fent pinya
amb la resta de professionals del
sector el camí és més planer.

Aquesta fotografia de la Fira del Teatre al Carrer, amb la qual va guanyar
un premi, és la preferida de Jaume Solé
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