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EL RACÓ DE L’ARXIU

TexT: JoRDI PIqUé | HisToriador i arxiver

Gerard Chinchilla Berenguer va 
ser un dels pioners de la fotografia a 
Tarragona. L’any 1913 va obrir el seu 
establiment al número 17 del carrer 
de Julià Nogués, actual carrer de Sant 
Francesc. Durant la Guerra Civil (1936-
1939), el primer estudi es va veure 
afectat pels bombardejos de l’aviació 
franquista i es va haver de traslladar 
al número 75 de la Rambla Nova. Les 
filles de Gerard Chinchilla, la Mercè i 
la Paquita, també col·laboraven en les 
tasques del negoci familiar. A més, la 
Paquita va contreure matrimoni amb 
Ramon Segú Palau, que, de molt jove, 
hi havia entrat a treballar d’aprenent i 
que hi va continuar desenvolupant la 
professió. Posteriorment, Ramon Segú 
Chinchilla, nascut el 1948, fill del Ra-
mon i la Paquita, representarà la tercera 
generació d’aquesta línia de fotògrafs 
professionals que mantindrà l’establi-
ment en actiu fins a l’any 2004, és a dir, 
durant més de 90 anys. 

A l’edat de quinze anys, durant les va-
cances escolars de l’any 1963, Ramon 
Segú Chinchilla es va iniciar en les 
tasques pròpies de l’ofici del fotoperi-
odisme, professió que exercirà al llarg 
de més de 30 anys per a mitjans escrits 
com Diario Español (després Diari de 
Tarragona), El Correo Catalán, Tele/
eXpres o El Noticiero Universal, o 
també directament per a les agències 
Europa Press, Fiel i EFE. D’altra banda, 
a més a més d’una extensa producció 
de postals i dels encàrrecs de fotografia 
d’estudi i de reportatge social, el fotò-
graf tarragoní també col·laborarà amb 
revistes de turisme i de viatges. 

L’octubre de l’any 2013, Ramon Segú 
Chinchilla va cedir tot el seu fons foto-
gràfic al Centre d’Imatges de Tarragona 
/ L’Arxiu de l’Ajuntament de Tarra-
gona. El 29 d’octubre passat, mentre 
encara es desenvolupen les tasques 
de classificació i descripció de prop 

d’un milió d’imatges, es va inaugurar 
a l’Arxiu, ubicat a l’Espai Tabacalera, 
l’exposició “Ramon Segú Chinchilla: 
Els anys 70 a Tarragona”, que restarà 
oberta fins al 30 d’abril de l’any que 
ve. Una selecció d’imatges en blanc 
i negre que il·lustren els canvis i les 
transformacions que s’anaven generant 
en l’urbanisme de la ciutat, les visites 
de personatges, els actes oficials, les 
festes, els castells, la Setmana Santa…, 
o bé, simplement, la vida quotidiana 
d’uns anys en els quals el que era vell 
no acabava de desaparèixer i el que era 
nou començava a arribar. 

D’altra banda, s’ha convocat el Concurs 
de Fotografia Chinchilla (“L’espai i el 
pas del temps”). Ambdues activitats, 
exposició i concurs, s’inclouen en el 
marc del Festival Internacional de Foto-
grafia SCAN de Tarragona. |
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