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Passejo, penso, mi
moment, la nit és el 
 
Al capvespre hi ha
moviment perdura, 
les persones, les
l’aigua… van i tornen
 
Tot en aquestes ho
component nou, la ll
que ens fa veure 
propis, únics. Tan so
moment.  
 

La nit és el 
 el movimen
 el color són

 

 
Jaume Orpinell Ros, nascut a Barcelona el 1954. 
 
Diplomat en fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya,
Projecte Final. Fa cursos i tallers a l’IDEP i GRIS ART- 
 
L’any 1972 entra a treballar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o
departaments; als inicis treballa en els arxius de l’OIU, des dels any
Cultura on l’any 92 es nomenat Cap de la Secretaria d’Activitats Cul
Centre de Documentació d’Imatges (CDI). 
 
Especialitzat en fotografia d’arquitectura.  
 
A partir del 1984 col·labora en diferents publicacions d’arquitectura: r
d’Arquitectes de Catalunya, Quaderns, ACTAR, Gustavo Gili, La Nau Iv
 
El 1991 realitza l’exposició “ Barcelona, 1888 - 1929 - 1992 “, a diver
1998 fa l’exposició “ Ciutat i fàbrica, un recorregut pel patrimoni ind
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. El 2000 mostra l’exposició “ La nit,
la Nau Ivanow. L’any 2002 presenta el treball “ Díptics 20 00” també a 
 
Podeu descarregar el dossier de premsa i imatges: http://ww
coac_noticies/ 
 
Per a més informació:  
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Nota de premsa 

rpinell 

ro i sempre apareix el 
millor escenari. 

 més silenci, però el 
no s’atura. Els cotxes, 
 fulles dels arbres, 
.  

res està impregnat d’un 
um de l’home. Una llum 
uns colors especials, 
ls s’aprecien en aquest 

vers, 
t és la rima i 
 les paraules 

Nota biogràfica 

 on obté un excel·lent al 

n col·labora en diferents 
s 80 al departament de 

turals, l’any 2003 crea el 

evistes i llibres ( Col·legi 
anow...). 

sos centres cívics. L’any 
ustrial de Barcelona “ al 
 el color i el moviment “ a 
la Nau Ivanow. 
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anda Vivancos.  
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