
Sóc cardiòleg i aficionat a la fotografia. Com bé va dir el Dr. Josep de 
Letamendi (Barcelona 1828- Madrid 1897), catedràtic d'anatomia (Barcelona) i 
Patologia General (Madrid) : “El metge que només sap medicina ni medicina 
sap”. Estic absolutament d'acord amb ell. La medicina és una professió 
humanística, en la que el centre del nostre treball és l'ésser humà; no és bon 
metge el que només li preocupa tenir bons coneixements tècnics.

Aficionat a la fotografia, fa 5 anys vaig tenir la sort de conèixer a Moritz 
Neumuller, comissari austríac de fotografia establert a Barcelona. Després d'una 
amigable xerrada i de dedicar un considerable temps a veure “les meves 
millors fotografies” va concloure: “Josep no t'ofenguis pel que et vaig a dir, 
són fotografies boniques, però solament això, no em diuen res de la teva 
visió personal, no expressen el teu punt de vista…semblen fetes per una 
càmera amb potes … de totes maneres, per la teva forma de veure la 
fotografia i el que has fet fins ara, crec que pots ser un bon fotògraf ..., 
no et desanimis i en 5 anys ens tornem a veure. Tu mateix t'adonaràs del 
que ara t'estic dient”.

Aquesta exposició és un resum del meu treball com a fotògraf aficionat. He 
passat de puntetes pel retrat, fotografia de moda, nu, paisatge, tauromàquia, 
per finalment dedicar-me fonamentalment a la fotografia de ballet i circ. No 
tinc cap pretensió especial, només intento expressar la meva sensibilitat 
davant el que m'envolta i captar tan bé com sigui possible allò que m'emociona. 
No em preocupa particularment l'èxit com a fotògraf, actualment el que 
realment m'importa és l'èxit com a metge, però no social, només pretenc  ser 
un bon metge. 

Les paraules de Moritz Neumuller no van ser en cap cas ofensives i li estic molt 
agraït per dedicar-me el seu temps, per la seva sinceritat i tacte a l'hora de 
donar-me la seva opinió. Tampoc em van sorprendre, per contra, van ser un 
estímul per seguir treballant i intentar passar-m'ho bé fent allò que m'agradava 
i em relaxava. 

No sé si aquest resum dels meus “5 anys de fotografia” podrà cobrir les 
expectatives de Moritz, però si puc assegurar que “m'ho estic passant de 
conya”.

Josep Guindo Soldevila

“Una càmera amb potes”
5 anys de fotografia – Josep Guindo Soldevila


	Slide 1

