
Po e g r a f i e s
Proposta d’exposició amb fotografies de 
Miriam G. Troncho i poemes de Rodolfo del Hoyo
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POEGRAFIES, 
el projecte

El projecte sorgeix a partir de llargues converses entre fotògrafa i poeta on tots dos 
trobem punts de confluència que considerem interessants per explorar artísticament. 
Com diu el professor Raich, la poesia és un diàleg entre el jo de l’ésser i el jo creador. 
Nosaltres estem d’acord i pensem que precisament per això hi ha molts punts de contacte 
i de complicitat entre la poesia literària i la poesia fotogràfica. Uns i altres posem de 
manifest el jo íntim a través del nostre jo poètic per mitjà del llenguatge ja sigui literari o 
fotogràfic.

A partir d’aquesta idea vam dissenyar tres línies de treball. El Rodolfo feia poemes 
literaris a partir de poemes fotogràfics de la Miriam i viceversa. Finalment tots dos 
proposàvem i treballàvem conjuntament alguns conceptes.

Aquesta manera de fer ens ha portat a crear un projecte en evolució constant, de manera 
que cada vegada que el presentem serà diferent.

L’exposició que presentem a la Llibreria de la Imatge està composta per 32 fotografies 
organitzades en 8 sèries i una fotografia final.

Intentem expressar com de fort estem lligats als espais de la nostra infantesa i alhora la 
dificultat de trobar un lloc on trobar la calma espiritual, ja siguin llocs físics o intangibles. 
També la sensació  que tenim com a éssers poètics d’estar vivint diversos temps alhora, 
perquè el jo, no és inamovible, està en constant evolució, però també està conformat per 
molts altres jo que conviuen amb nosaltres. Com tan bellament va expressar Hermann 
Hesse a la novel·la El llop estepari:  “El pit, el cos no és mai més que un; però les ànimes 
que viuen dins no son dues, ni cinc, sinó innumerables; l’home és una ceba de cent teles, 
un teixit compost de molts fils.” 

Què pot succeir quan aquestes ànimes, de vegades contradictòries, entren en contacte?

També volem expressar la imatge del nostre front, aquella que somiem quan tanquem els 
ulls, que no és només una imatge sinó un desig o una passió o una manera d’entendre el 
món.

I també hi son presents el desencís, la pèrdua, el dolor, la superació, les passions, la 
trobada, la llum. Tot plegat, fragments que van confirmant la nostra identitat múltiple i 
que la Miriam lliga amb una frase que és tota una vida: Segueix el teu fil vermell.
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ELS AUTORS 



5

M i r i a m  G a r c í a  Tr o n c h o  ( B e n i c a r l ó,  1 9 8 2 )

FORMACIÓ
- 1999-2003 Titulada en Art Dramàtic per l’Estudi Dramàtic Pablo Corral, València.
- 2009-2012 Curs general de fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya, Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
- 2006 Exposició fotogràfica compartida amb escultura ceràmica. Tema: “La natura”.  

Museu MUCBE de Benicarló.
- 2011 Exposa dintre de la XVI mostra d’art jove Stripart, al centre cívic d’horta 

Ginardó de Barcelona. Treball “Revestiments”.
- 2011 Accèssit del concurs de fotoperiodisme jove Clic. El treball: “Clara” ha sigut 

exposat a la casa de la Generalitat de Catalunya de Perpinyà dintre del festival Visa Off , 
així com a diferents localitats de Catalunya.

- 2011 Exposa dintre la cinquena convocatoria col.lectiva Art Mix sota el títol Homo 
et Natura el treball “L’home que camina”. Can Sisteré, Santa Coloma de Gramenet.

- 2012 Seleccionada per a la convocatoria Vist a Barcelona 2012. El treball “Clara” ha 
sigut projectat i exposat a Can Basté, Barcelona.

- 2012 Seleccionada per al tercer cicle de Foto-Projeccions a Foto Colectania amb el 
treball “El paisaje de tu frente”. Barcelona.

- 2018 Exposició de poemes fotogràfics i poemes literaris “Poegrafies” amb el poeta 
Rodolfo del Hoyo a l’Edifici Gòtic de Benicarló en el marc del Festival Imaginaria’ 18 de 
Castelló.

Actualment desenvolupa la seva feina professional a l’Espai Fotogràfic Miriam G 
Troncho a Benicarló.



6

ELS AUTORS 

R o d o l f o  d e l  H o y o   ( B a r c e l o n a ,  1 9 5 3 ) 

Va estudiar Dret i ha treballat durant 28 anys com a Tècnic de Cultura a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet. 

Té publicats 26 llibres en diversos gèneres. 
- En el camp de la poesia ha publicat: De miradas imprecisas (1994), Asuntos inte-

riores (1995), Els dits de l’intèrpret (2003), El caminant a la deriva (2007), i Reconstruc-
cions (2017). 

- Per a infants i joves El secret del planeta Moix; La colla del fantasma Barruf, La 
font del cedre, Un pingüí damunt del televisor, El somriure de la Natàlia, Quin niu més 
bonic!, El bosc dels somnis perduts, La Lea i el cargol i El sembrador d’estrelles entre 
altres. 
L’any 2012 va rebre el premi Recull-Joaquim Ruyra de Narrativa pel llibre de relats Llegir 
al metro. 

El seu llibre de relats Els amors furtius, va rebre un ajut a la creació literària per part de la 
Institució de les Lletres Catalanes l’any 1996. 

Part de la seva obra ha estat traduïda a l’italià: Il viandante alla deriva / El caminant a 
la deriva (2014), al romanès Asuntos interiores (Peisaje lăuntrice) (2013). En aquesta 
darrera llegua forma part de l’antologia Serile cu poezie și prieteni [Nits de poesia i 
amics] (2014). El 2018 ha estat publicada una antologia de la seva poesia a l’armeni.

Dedica una intensa activitat al foment del llibre la lectura especialment entre infants i 
joves, tasca que desenvolupa principalment amb escoles, biblioteques i llibreries.
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SERIES FOTOGRÀFIQUES
i poemes
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Trobada
Sèrie 1

4 fotografies de 45 x 24 cm impreses sobre fusta 
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Tu eres jo i jo era tu,
no perquè formessis part de mi,
no perquè formés part de tu.
Perquè era així 
i perquè érem u i múltiple
dins la substància.
Compatíem l’espai dins el no espai
Compartíem el temps dins el no temps.
Compartíem l’ésser dins el no-ésser.
L’origen va obrir una escletxa
a l’escorça del caos
i la mare substància
va haver de mostrar-nos a la presència
en dos cops
perquè no se’n volia despendre.
I tu i jo vam ser en el temps
que es mou
i que marca les distàncies
I tu i jo vam ser en l’espai
que limita els cossos i les coses
i que marca les distàncies.
Però encara hi ha una part de l’ésser
que ens crida des del caos
perquè no vam ser oferts sencers 
a la presència.
Hem caminat a la deriva
fins a trobar-nos.
Ara caminem sobre un fil vermell
cap a la mare substància
on serem sencers un altre cop.
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L’home que camina
Sèrie 2

4 fotografies muntades en un sol marc de 51 x 67 cm. Habitualment s’exposa damunt 
d’un cavallet.
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Fa un hivern càlid i sec,
massa càlid i massa sec.
Penses que la temperatura és agradable 
per caminar.
I surts.
Fas un quilòmetre pel passeig de ribera,
dos, tres.
Perds el compte
El cap et balla entre records d’infància
amb paisatges que intentes comparar
amb el que veus,
i reflexions que et venen
sense demanar-te permís,
i projectes en què estàs enredat
o projectes en què t’enredaràs
o projectes que t’han proposat.
Ets feble,
sempre dius que no ho faràs
i acabes embolicant-hi.
Et deixes anar.
Observes la gent que camina,
com tu.
Els ciclistes,
que de tant en tant et provoquen un ensurt.
I penses en les seves vides,
i penses en l’home que camina.
T’imagines una plataforma al mar,
prop de la línia de l’horitzó,
i el veus.
Veus l’home que camina,
però la imatge es reprodueix de forma simètrica 
i veus que l’home camina cap a si mateix.
I veus com desapareix 
quan les dues imatges bessones es troben.
I t’atures.
Encara has de tornar
i no saps qui et trobaràs a la dutxa.
Només es contraurà allò que s’ha expandit.
Només s’afeblirà allò que és fort.
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El  pa isatge del  teu  f ront
Sèrie 3

9 fotografies de 19 x 24 muntades sobre placa de fusta de 35 x 25 cm. El nombre de fo-
tografies es pot adaptar a l’espai.
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1
Tanques els ulls i veus 
tot el que has  construït.
El món que et dona seguretat i solidesa.
I prems fort les parpelles 
perquè veus que les coses es difuminen
i no vols deixar-les marxar.
Però no hi pots fer res
perquè han iniciat el camí del retorn.
Com tu.

2
Tanques els ulls 
i veus el terrat de la casa
dels teus avantpassats.
No prems les parpelles
perquè et sents acomboiat,
però veus un cel rúfol
i el voldries net i clar.

3
Tanques els ulls 
i veus el mar, 
la mar.
Tempesta i calma
com el teu cor.
Llum 
a la superfície.
Foscor 
als fons abissals.
La sorra de la platja et sosté
però vols caminar 
damunt les aigües.
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Segueix  e l  teu  f i l  vermel l
Sèrie 4

12 fotografies de diverses mesures emmarcades en vuit quadres de 30 x 40 cm. Es pot 
limitar el nombre de fotografies o modificar la mesura
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El vaig covar dins meu quan era fora 
del temps. El cabdell anava creixent
volta rere volta abans de l’origen.
I cada gir del fil era un assaig 
de mi, un pont estret entre la natura 
i l’enigma. A cada volta el cordill 
era un gos blanc amb el ulls de colors
diferents. Era el jardí d’una casa 
familiar, la platja de la infància.
Còdols, arena gruixuda i el meu mar.
La piscina que em va veure néixer
un altre cop entre les aigües àmniques.
El cabdell és tot el que soc i tot
el que seré, les ombres de les cases
que m’habiten, les olors d’altres cossos,
la meva roba, el meu poble, el meu cel
tan blau pigat pels cors dels estornells.
He covat el cabdell des del no-temps
i ara es deslliga lentament de mi.
Cames avall com la sang germinal.  
Camino sobre el fil com un funàmbul
amb els meus silencis, amb la mirada 
acaronant objectes i paisatges
que son en mi com les veus dels amics,
com les absències i les distàncies.
Cada dia em vesteixo amb el que soc
com un costum i segueixo el meu fil 
vermell, la pell eriçada, la roba 
gastada, les paraules heretades.
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Temps a l  temps
Sèrie 5

3 fotografies impreses les tres en una unitat sobre cartó ploma de 156 x 35 cm
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1
El passat ja era en tu
abans que fossis temps.

2
L’ombra que creix en mi
té els meus ulls
que em miren des de l’espai 
del temps sense temps.
Soc jo i no soc jo.
L’ombra es fa carn
i la carn es fa fum.
Caminem juntes.
L’ombra trepitja camins 
que no son els meus
i no obstant això, se m’arrapa
com si la carn no fos sinó reflex
d’allò que crec que soc.

3
L’anima i l’enigma es besen.

4
He dic que som temps?
Ara dic que som memòria,
que visc en la memòria,
que la memòria és el gat de l’àvia
que corre espaordit 
perquè el vull ficar a la galleda.
Però el temps em pren la memòria,
i la memòria és el record
i el record és el gat de l’avia
que ronca relaxat
perquè l’amanyago.
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Origen
Sèrie 6

8 fotografies muntades sobres marcs de 40 x 30 cm
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1
Creixeràs com la planta del test
que pots moure de lloc.
Però has nascut arrelada 
com l’arbre centenari.

2
La terra i tu sou u,
constituïts com a ésser.
Però és la terra generosa
que et fa seva.
Alimenta la teva ànima
amb el seu esperit soterrat,
com alimenta els fruits
que maduren.

3
I jeus al jardí assilvestrat
per sentir la veu de la saba.
Vols saber el misteri
de les margarides blanques
com la teva pell.
Vols sentir el sentit
i un calfred et recorre l’espinada.
Una llàgrima llisca
cap a la terra commoguda.

4
La teva pell enfortida
com l’escorça de l’arbre
que agermanes.
Treballada com la gespa.
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Desequi l ibr is  domèst ics
Sèrie 7

7 fotografies de 31 x 44 cm muntades sobre pals rodons com roba estesa
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Fas equilibris per trobar el lloc còmode.
El teu lloc. Però caus una vegada
i una altra i sempre sobrevius, no saps
per què. Encara amb els sentits pertorbats
cerques l’espai per trobar-te. El follet 
de l’esperança somriu i tu fas equilibris 
com un funàmbul. I tornes a caure
i t’alces amb el desig pregon,
inexplorat, amb la pell eriçada,
amb les ninetes grans. Sota la taula 
un nen et demana. Ara ets una acròbata.
Et remous i abraces el crit. Enllà 
del marc de la finestra, cada vida 
segueix una quotidianitat
que no és la teva perquè vols dansar
damunt el fullatge de la palmera.
Perquè vols despullar-te sota l’ombra 
de la parra salvatge del teu origen.
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Després  del  naufragi
Sèrie 8

2 fotografies impreses com una unitat sobre cartó ploma de 105 x 35 cm
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1
Surts de l’aigua 
com si acabessis de néixer.
Amb dolor
i alhora esbandint el dolor.
L’aigua és un mirall 
que distorsiona la teva imatge.
Ets tu
i no ets tu.
Estàs abatuda,
encara humida
amb el líquid amniòtic.
Però el crit va creixent dintre teu.
Va creixent
dintre teu
el crit.
El crit.
I ja no hi haurà retorn.

2
Has deixat la teva pell penjada de l’arbre.
Més despullada que mai,
ets una lloba.
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Parra  sa lvatge
Fotografia final 

Fotografia de 52,30 x 35 impresa sobre cartó ploma. Habitualment s’exposa en cavallet
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I es feu la llum
i la llum donà nom als colors i a les formes.
Cada braç una branca,
cada dit una vida.
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CRONOLOGIA

2018,

13 d’abril: Exposició a l’Edifici Gòtic de Benicarló en el marc del Festival Imaginaria’ 18 
de Castelló des del 13 d’abril fins el 13 de maig del 2018. Es van organitzar cinc visites 
guiades i dues lectures de poemes. La primera lectura el dia de la inauguració i la segona 
es va fer amb poetes ebrencs i valencians.

9 de maig: Lectura de poemes com a activitat complementària de l’exposició amb Àngels 
Moreno (València), Conxita Jiménez (Tortosa), Maria José Añón (Benicarló), Miquel 
Reverté, Eduardo Margaretto i Rafael Haro (Sant Carles de la Ràpita).

3 de setembre: Exposició a la Llibreria de la Imatge de Barcelona des del 3 de setembre 
fins al 31 d’octubre de 2018.

21 de setembre: Acte inaugural de l’exposició a la Llibreria de la Imatge de Barcelona.

8 d’octubre: Tertúlia del cicle Poesia Versos Poesia sobre Imatge i Poesia tot aprofitant el 
marc de l’exposició a la Llibreria de la Imatge amb la participació de les poetes Conxita 
Jiménez i Marta Pérez Sierra, el poeta visual Joan Puche, la il·lustradora Laura Borràs i la 
fotògrafa Miriam G Troncho.

15 d’octubre: Visita guiada a l’exposició a la Llibreria de la Imatge de Barcelona.
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CARTELLS
Exposició de Benicarió
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CARTELLS
Exposició de Barcelona
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Exposic ió  de Benicar ló
Algunes imatges de l’exposició de Benicarló
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Imatges de l’exposició de Benicarló
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Imatges de l’exposició de Benicarló
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Exposic ió  de Barcelona
Algunes imatges de l’exposició de Barcelona
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