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Miquel Ruiz Avilés. Una altra manera de captar el món [1979 – 2013]





Aquesta exposició és una reformulació de l'exposició 

retrospectiva organitzada per la Diputació de Girona 

Miquel Ruiz Avilés: una altra manera de captar el món, 

1979-2013, que fa més d'un any que itinera per diferents 

sales d'exposicions de les comarques gironines. 

L'any 2010 aquest conegut fotògraf de premsa va donar 

a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, 

més de cent mil fotografies, entre negatius, diapositives 

i positius en paper. Amb motiu d'aquesta cessió, la 

Diputació de Girona va idear una exposició en què es 

donés a conèixer el contingut d'aquest fons, seguint el 

patró temàtic de la trajectòria professional i vital del 

fotoperiodista. Però en aquesta ocasió, coincidint amb el 

fet que la mostra arriba a la Biblioteca Carles Rahola de 

Girona, s'ha modificat el plantejament expositiu amb la 

voluntat d'incidir en la part més representativa de tot 

aquest llegat: les fotografies referents a la guerra de 

Bòsnia (1991-2001), un conflicte que Miquel Ruiz va 

viure molt de prop i del qual va deixar una constància 

gràfica molt extensa. 

De tot aquest període, en el fons, en destaquen els 

reportatges realitzats a Bòsnia i Hercegovina durant el 

setge (hi fotografia els edificis en runes, els camps de 

refugiats, la presència de les forces de pacificació de 

l’ONU, la vida quotidiana a Sarajevo i d'altres pobla-

cions...) i també després d'aquest (documenta la Bòsnia 

de la postguerra com a forma de conscienciació i crida a 

favor de la solidaritat). 

A més, enguany es commemora el 20è aniversari del 

genocidi de Srebrenica (on més de 8.000 persones van 

morir a mans de les milícies sèrbies), una data prou 

assenyalada per recordar el conflicte dels Balcans 

mitjançant les fotografies i per prendre consciència de la 

importància de viure en pau. 

I aquesta monumental biblioteca recentment inaugura-

da, símbol de la democratització de la cultura, és 

l'emplaçament més indicat per evidenciar la contraposi-

ció entre una societat lliure i oberta i una societat 

assetjada, i per incidir en la necessitat de fomentar els 

valors d'igualtat, respecte i solidaritat entre pobles i 

cultures. 

Així, en aquest context, la imatge de la biblioteca de 

Sarajevo, derruïda amb bombes incendiàries a finals 

d'agost de 1992, esdevé icònica. És la manera més 

contundent de condemnar la violència i la repressió, i 

d’homenatjar la feina dels fotoperiodistes que, com 

Miquel Ruiz, deixen constància del que passa al món i 

són d'esperit imbatible. 

»

Biblioteca de Sarajevo, derruïda amb bombes 
 incendiàries a finals de l'agost de 1992.



Sarajevo mai no ha tingut una importància estratègica en el marc de les guerres i els conflictes que s’hi han 

succeït, que han estat molts en la història. Els objectius han estat sempre la població, els monuments i els 

edificis emblemàtics.

Durant el setge a la capital de Bòsnia i Hercegovina en la darrera guerra dels Balcans, mentre esperaven la 

rendició de la ciutat multicultural, els agressors van destruir el Parlament, els minarets de les abundants 

mesquites repartides pels barris de la ciutat, el Museu Olímpic i, a finals d’agost de 1992, l’anomenada 

Biblioteca de Sarajevo, que es va incendiar després que les milícies paramilitars sèrbies hi disparessin 

diverses bombes incendiàries.

Quan coneixes la ciutat, quan sents parlar els seus ciutadans, quan et familiaritzes amb l’idioma, t’adones 

que ells no l’anomenen la Biblioteca sinó la Vijecnica; és a dir, la casa de la vila.

La Sarajevo que hem anomenat diverses vegades la Jerusalem d’Europa, l’única ciutat europea que 

compta, entre els seus monuments, amb la gran mesquita, la sinagoga, la catedral catòlica i la catedral 

protestant, on pots passejar per cementiris seculars totalment integrats en la ciutat, on destaca el segon 

cementiri jueu més gran després del de Praga, és una ciutat que s’ha desenvolupat de nord a sud, al llarg de 

la vall del riu Miljacka; que les diverses ocupacions, immigracions i els processos de població han anat 

dibuixant no pas com una ciutat sobre l’altra, tal com nosaltres estem acostumats, sinó com una ciutat 

darrere l’altra. 

Per entendre la morfologia de Sarajevo es pot iniciar una ruta a la Bascarija, el barri otomà; continuar pel 

carrer de vianants de la Ferhadija i retrocedir a l’any 1800, a l’època de l’Imperi austrohongarès; seguir per 

la urbanització típica de mitjan segle XX de l’Europa de l’Est, i finalitzar la passejada als barris de Mojmilo i 

Dobrinja, construïts per a les Olimpíades d’Hivern de 1974, que van posar la ciutat en el mapa del món, no 

pas per un magnicidi ni per una acció bèl·lica, sinó per una festa de la joventut i una crida a la dinàmica 

multicultural. 

Es va disparar contra la ciutat des de les muntanyes que, com una vall alpina, l’envolten, i se la va assetjar 

durant 1.367 dies, sense que la comunitat internacional aturés la barbàrie. La nit del 24 d’agost diversos 

projectils incendiaris van destruir l’edifici inaugurat el 1894 com a ajuntament de la ciutat de Sarajevo i 

destinat després de la segona guerra com a biblioteca. L’edifici, dissenyat per un arquitecte txec seguint 

l’estil otomà (tant pel que fa a la construcció com a la decoració interior), va patir tanta destrucció pel foc 

que fins i tot les columnes de marbre es van esquerdar. 

No va ser un acte indiscriminat i irreflexiu, ni va ser pres per un ignorant; l’home que va decidir destruir la 

Biblioteca de Sarajevo n’era un antic usuari habitual, segons expliquen sovint a la ciutat. L’home, de lletres, 

professor universitari, especialitzat en l’obra de Shakespeare, que explicava poesia als seus alumnes de la 

universitat i que es va enrolar a les files ultranacionalistes del psiquiatre Karadzic, va entendre que la puresa 

de la gran Sèrbia passava per les flames de la història otomana. Aquell home es va acabar suïcidant anys 

més tard.

No és la primera vegada que en nom de la civilització mal entesa es cremen llibres. Hi ha polítics, líders i 

ideòlegs que per justificar les seves idees han d’incendiar les dels altres. Amb tot, com sempre s’ha 

esdevingut, malgrat els atacs, la cultura guanya la ignorància, i així ho prova el fet que l’any passat la 

biblioteca de la ciutat de Sarajevo va ser inaugurada amb tots els honors i amb rigor arquitectònic. El record 

de l’edifici en una de les visites durant la guerra, amb unes lones que cobrien mínimament l’estructura dels 

vitralls del sostre, queda a la memòria. Ara cal esperar que la rehabilitació de l’edifici sigui un pas definitiu en 

la reconstrucció del país, lligat pels acords de Dayton a allò a què la comunitat internacional va obligar les 

tres parts en conflicte. Avui cal un esforç de tots perquè la regió dels Balcans, Bòsnia i Hercegovina, 

Sarajevo i la Biblioteca superin la situació econòmica i social actual

Manel Vila, ciutadà d’honor de Sarajevo 2014



Tramvies bombardejats i cremats al centre de la ciutat, que més tard van servir com a barricades 
al carrer Obala Kulina Bana. 

Dobrinja, el barri més massacrat durant la guerra pel fet de ser el més proper a l'aeroport i a les 
línies sèrbies. 



Façana de la biblioteca de Sarajevo, derruïda amb bombes incendiàries 
a finals de l'agost de 1992.

Interior de la biblioteca de Sarajevo, destruïda per les milícies sèrbies.



Sarajevo. Nens esperant llaminadures davant una tanqueta de l’ONU.

Cua per aconseguir pa (Sarajevo, 1993).



Forat de bala en un vidre (Sarajevo, 1993). 

 La Lana tornant de l'escola (Sarajevo, 1993).



Monument als morts de la matança (Srebrenica, 2006).

Monument als morts de la matança de Srebrenica, on estan gravats els noms de tots els assassinats. 



Supervivent de la matança (Srebrenica, 2006).

Plorant els seus familiars (Srebrenica, 2008-2009).



Dones plorant els seus morts (Srebrenica, 2008-2009).

Taüts dels morts de la matança (Srebrenica, 2008-2009).



Monument als morts de la matança de Srebrenica, on estan gravats els noms  
  de tots els assassinats. 



Miquel Ruiz Avilés neix a Purullena de Guadix (Granada) el 1954. L'any 1955 la 
família s'instal·la a Riumors i el 1958 es trasllada a Fortià. Des de l'any 2002 resideix 
a Girona, tot i mantenir molt vius els vincles amb la població altempordanesa.

De formació totalment autodidacta, la seva primera càmera de fotografiar va ser una 
Canon AE1 comprada a terminis a la botiga on treballava la seva xicota. Va començar 
a treballar al diari El Punt l'any 1979 com a fotògraf corresponsal del poble de Fortià. 
L'any 1982 va entrar a formar part de la delegació de Figueres d'aquest rotatiu, i va 
estendre la seva tasca a tota la comarca de l'Alt Empordà. Poc després, Narcís Genís 
li va obrir les portes a la redacció del diari a Girona, on va treballar fins al 1990.

Entre 1982 i 1987 col·labora amb diversos mitjans de comunicació: com a 
corresponsal gràfic al diari El Periódico de Catalunya; de forma més esporàdica al 
diari Avui i a les revistes Lecturas, Interviú, Cambio 16, Bunte, Actual i Covert, i, 

finalment, com a corresponsal gràfic del diari El País i com a corresponsal de les comarques de Girona de 
l'Agència EFE.

L'any 1987 esdevé membre del Consell de Redacció, cap de fotografia i redactor gràfic de la publicació mensual 
L'Empordà Federal.

Passada aquesta etapa, inicia la dècada de 1990 entrant a formar part de la xarxa de corresponsals gràfics del 
diari El Observador, fins al tancament d'aquest rotatiu l'any 1993. L'any següent s'integra com a fotògraf del 
diari El Mundo de Catalunya, i de 1995 a 1999 treballa com a col·laborador gràfic a La Vanguardia en la seva 
edició de Girona.

Finalment, torna a treballar al diari El Punt l'any 1999, fins que un ictus l'aparta de l'activitat professional l'any 
2010. D'aleshores ençà ha realitzat diversos projectes fotogràfics de caire artístic.

Paral·lelament a la seva tasca com a fotògraf de premsa d'àmbit local i català, realitza diferents reportatges 
fotogràfics com a freelance i s'embarca en diversos projectes centrats en l'àmbit de la cooperació per al 
desenvolupament.

L'any 1987 viatja a Nicaragua, on realitza un reportatge sobre els catalans que viuen en aquell país. I l'any 1989 
treballa sobre el terreny el conflicte israelianopalestí.

El 1993 viatja a Croàcia i Bòsnia i Hercegovina, on documentarà el conflicte dels Balcans, altrament conegut 
com a Guerra de Bòsnia (1992-1995). Aquell mateix any crea l'ONG Fotògrafs per la Pau juntament amb el 
fotògraf Rafel Bosch, i la presideix fins a l'any 2012. En el si d'aquesta organització, dedicada a la cooperació en 
països en conflicte, realitza un treball fotogràfic que centra especialment en la ciutat de Sarajevo i en com la 
seva població afronta i sobreviu primer al setge serbi i, posteriorment, a les conseqüències i seqüeles de la 
guerra.

Així, entre els anys 1995 i 2006 viatja sovint a la Bòsnia de la postguerra, on realitza reportatges fotogràfics amb 
la finalitat de prendre consciència de l'abast del conflicte i amb els quals elabora material per a l'educació en 
favor de la pau.

Entre el 2005 i el 2006 viatja al sud-est asiàtic, on fa diversos reportatges post-tsunami amb la intenció de 
conscienciar la població mundial de l'abast de la tragèdia i recaptar fons per rehabilitar les escoles de Kinnya i 
Trincomalee, a l'estat de Sri-Lanka.

El maig de 2008 es desplaça a Libèria. En aquest país treballarà en un reportatge sobre la malària.

Els mesos de juliol de 2008 i 2009 presenta a Srebrenica les dues parts del projecte titulat Srebrenica: el silenci 
de la memòria.

L'any 2010 pateix un ictus.

Entre el 2010 i el 2012 treballa en el projecte fotogràfic Cadàvers urbans. Aquest darrer any col·labora en el 
projecte sobre la recuperació de la memòria històrica dels nens de Sarajevo després de la guerra, a través 
d'arxius fotogràfics dels seus habitants.

http://fotografiamiquelruiz.blogspot.com.es
https://www.flickr.com/photos/97874960@N08/sets/72157650521409138
http://sobreviurealictus.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/miquel.ruizaviles?ref=tn_tnmn
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