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esse A. Fernández va néixer a La Havana, el 7 de
desembre de 1925. La fotografia li va permetre
entendre el món i donar-se a conèixer.
Un cop finalitzats els seus estudis d'arts plàstiques
a l'Havana i més tard a Nova York, descobrirà la
fotografia el 1952, durant el seu pas per Colòmbia.
"Per a mi, la fotografia va ser una presa de
contacte amb la realitat. Desconeixia tot de la seva
tècnica, no sabia ni el que era un diafragma, però
em vaig llençar sense pensar i vaig seguir els
passos de Walker Evans i Cartier-Bresson".
Quan torna a Nova York, la revista Life el
contracta per realitzar un reportatge a Cuba sobre
els artistes i escriptors de l'Havana. Allà, retratarà
el dia a dia de la capital: els carrers, el món obrer,
els esdeveniments esportius i l'univers del joc, pel
qual era famosa l'illa en aquella època. Durant
aquells anys bojos, sota el règim del dictador
Fulgencio Batista, tant els casinos com els nightclubs eren els llocs predilectes de milers de
famosos i turistes nord-americans. També va ser
un període de sabotatges, segrestos (Juan Manuel
Fangio) i detencions.

Jesse A. Jesse A. Fernández recupera les seves
amistats, entre les quals es troba Fidel Castro, que
vol alliberar el seu país del dictador que es troba
al poder des del cop d'estat de 1952. La llarga
marxa durarà 7 anys.
Però, el 1959, el seu entusiasme minvarà poc a
poc pels excessos del Líder Màxim. Privat de la
seva llibertat de moviment, aconseguirà fugir del
país, on no tornarà mai més. Aquesta dolorosa
experiència serà decisiva en la seva carrera i el
portarà a abandonar el fotoperiodisme. "Vaig
deixar de fotografiar allò que no era realment el
meu univers, com la guerra i les seves tragèdies.
Vaig decidir tornar a la pintura. Ara, quan
fotografio alguna cosa, prenc la realitat d'allò que
vull".
Jesse A. Fernández segueix sent un testimoni
privilegiat de la revolució cubana que va remoure
les consciències i que va marcar tota una
generació d'intel·lectuals. Mitjançant les seves
imatges, va desvelar una realitat social, la utopia
d'un poble i aquest idealisme polític que més tard
xocaria amb el profund antagonisme dels Estats
Units.

Missió del CIP :
Des de la seva creació el 1989, Visa pour
l’Image defensa la feina dels fotoperiodistes i els
hi dona suport. El Centre Internacional de
Fotoperiodisme (CIP) va néixer amb la voluntat
de consolidar i donar continuïtat a aquest festival.
Pretén defensar, reconèixer i desenvolupar la
feina dels fotoperiodistes, indispensable per a
conservar la nostra memòria col·lectiva, escriure
la nostra història i defensar la llibertat d'expressió
en el món.

Jesse A. Fernández,
Fotògraf cubà errant…
Girona,
Casa de Cultura

Els objectius del CIP :

Del 22 de juny al 27 de juliol

Ser un fons de documentació únic del
fotoperiodisme i de la seva història, gràcies a una
base de dades accessible a escala internacional.
Recollir, conservar i posar a disposició de les
persones que facin recerca les obres dels
fotoperiodistes, amb un arxiu de fons fotogràfics
adaptat a la conservació de documents fotogràfics
físics.
Promoure i donar suport als projectes destinats a
valorar el treball dels fotoperiodistes, mitjançant
edicions, exposicions, mostres multimèdia,
trobades…
Elaborar e implementar programes que fomentin
l'educació de la imatge.
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