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Jaume Ministral i Masià
(1914-1982) és un dels
personatges més singulars
i una figura clau de la cultu-
ra gironina de la segona
meitat del segle passat.
Mestre de formació i de
professió, va ser un escrip-
tor polifacètic, que va es-
criure des de guions radio-
fònics i televisius, obres de
teatre i novel·la –tocant un
gran ventall de gèneres–
fins a infinitat d’articles
d’opinió. Sovint evocat
com una figura inclassifi-
cable, ha estat un autor
que ha anat més enllà d’eti-
quetes i que, per tant, ex-
igeix una aproximació glo-
bal a la seva trajectòria per
poder abastar la transcen-

dència de la seva aportació.
Per ara, la Diputació hi po-
sa el seu gra de sorra per re-
ivindicar-ne la seva figura
editant dins la col·lecció
Josep Pla un llibre que re-
cull una selecció de l’obra
publicada en premsa de
Jaume Ministral.

Titulat La mirada Mi-
nistral, el volum aplega al-
guns dels seus articles
d’opinió més destacats,
publicats en revistes tan
diverses com Vida Católi-
ca i Presència, i en els dia-
ris La Vanguardia, El Cor-
reo Catalán i Punt Diari.
Joan Manuel Soldevilla,
que ha estat l’encarregat
de la selecció, destaca en el
pròleg del llibre com Minis-
tral s’allunya de la figura de
l’escriptor que viu en una
torre de vori. Els seus es-

crits, com bé diu, “són tes-
timoni d’una època, però
molt especialment d’una
actitud compromesa amb
la realitat”. “La selecció
que presentem”, remarca,
“no vol oferir al lector una
aproximació cronològica
ni exhaustiva a la seva obra
periodística, sinó una àm-
plia antologia temàtica que
permeti descobrir la seva
singular mirada i àmplia
gamma de recursos ex-
pressius [...] i com el dis-
curs té un tremp i una ac-
tualitat inqüestionables.”

La presentació, demà
La presentació del llibre
tindrà lloc demà a la biblio-
teca Carles Rahola (19 h) i
hi participaran Joan Ma-
nuel Soldevilla i Lluís Mun-
tada. n

a Joan Manuel Soldevilla ha fet la selecció de textos de ‘La
mirada Ministral’ a Hi ha articles de Presència i Punt Diari

Un llibre recull
l’obra en premsa de
Jaume Ministral

J. Camps Linnell
GIRONA

Jaume Ministral, al seu despatx de l’editorial Marín de Barcelona n REVISTA DE GIRONA

Carles Palacio ha estat el
guanyador, amb el projec-
te Polvorins, de la 13a
convocatòria de Joves Fo-
tògraf(e)s de les Comar-
ques Gironines, que orga-
nitza Inspai, Centre de la
Imatge de la Diputació de
Girona. Segons Palacio,

Polvorins vol “mostrar el
dia a dia de la comunitat
gitana que viu a la zona del
disseminat dels Caput-
xins, a Girona: la seva vida
calmada, humil i apartada
de la resta de la ciutat i la
seva gent”. La comissió
avaluadora n’ha destacat,
d’una banda, el valor docu-
mental de les imatges i la
seva execució, i, d’una al-

tra, l’aproximació del fotò-
graf al tema tractat.

Inspai programarà una
exposició i editarà un catà-
leg amb les imatges del
projecte Polvorins, que es
presentaran al maig al
claustre de la Diputació de
Girona. Posteriorment,
l’exposició es podrà veure
als municipis gironins que
la sol·licitin. n

Redacció
GIRONA

Carles Palacio, un ‘jove
fotògraf’ triat per Inspai
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Carles Palacio guanya el premi
Joves Fotògraf(e)s d’INSPAI

El fotògraf Carles Palacio ha es-
tat el guanyador, amb el projecte
Polvorins, de la XIII convocatòria
de Joves Fotògraf(e)s de les Co-
marques Gironines, que organit-
za INSPAI, Centre de la Imatge de
la Diputació de Girona. Polvorins,
en paraules del mateix fotògraf, és
un treball que vol «mostrar el dia
a dia de la comunitat gitana que

viu al barri Disseminat Caputxins,
de Girona, la seva vida calmada,
humil i apartada de la resta de la
ciutat i la seva gent». La comissió
avaluadora ha destacat, d'una ban-
da, el valor documental de les
imatges, la seva execució, amb un
acurat tractament dels blancs i
els negres i, d’una altra, l'aproxi-
mació del fotògraf al tema social
tractat. 

GIRONA | DdG

Una dramàtica experiència a
més de . metres d’alçada a
l’Himàlaia ha inspirat el poemari
Drap Humit (Llibres del Segle),
una reIexió de vida que l’arqui-
tecte Kim Bover presentarà avui
(. h) a la Fundació Fita de Gi-
rona. Durant l’acte s’inaugurarà
l’exposició dels dibuixos de Laia
Bedós Bonaterra, il·lustradora del
llibre. Hi participaran Jordi Bosch
Barraca, artista i muntanyenc;
Anna Capella, historiadora de l’art;
Jaume Bosquet, poeta, i Roger
Costa-Pau, editor.

La muntanya en estat pur i
salvatge és un bon refugi?
No hi ha cap dubte. És un bon

refugi, igual que la mar.
Però allà a la muntanya hi ha la

lluita contra l’adversitat. Què va
passar a . peus d’altura, a la
muntanya del Saser Kangri, fron-

tera entre l’Índia i el Pakistan?
Era l’any . Hi vaig pujar

amb un constipat mal curat i en
tres dies d’estar al camp base, per
sobre de la cota dels . metres,
la meva salut comença a empitjo-
rar i els companys de l’expedició
decideixen que he d’abandonar. 

I vostè obeeix i marxa.
Sí. Me’n vaig més avall, a la ciu-

tat de Leh, a . metres, on els
metges em recepten antibiòtic,
però no em curo i al cap de quatre
dies de tossir i anar a pitjor, agafo
l’avió de retorn a casa. Al Trueta em
diagnostiquen un edema de pul-
mó i em diuen que he tingut sort.   

«Blanc contra blanc / el dia
acull / el primer glop de sang / del
caminant tenaç» El que descriu
en aquests versos no sembla pre-
cisament una malaltia lleu.
No. Hi havia un gran risc, si ha-

gués insistit. Està descrit: si insis-
teixes en altura pots fer una atu-
rada cardíaca...

«M’arrapo a la terra / que no
em vol». En aquests moments

crítics es pren consciència de la
fugacitat de tot plegat?
I tant. Tot el llibre és una reIe-

xió de vida. Si jo no hagués anat a
tantes expedicions, aquesta reIe-
xió des de la muntanya em seria
més difícil perquè només veuria la
part violenta d’aquella experiència
concreta, però la muntanya té co-
ses molt bones i hi tornaré, com dic
al poemari. I ja hi he tornat.

De quantes expedicions a l’Hi-
màlaia ha pres part?
He participat en deu expedi-

cions de més de . metres a
l’Himàlaia, si bé jo no he superat
mai els . metres. A tanta alçada
hi vaig ser al Katchenchunga i
d’això ja fa anys. El meu paper és
ajudar muntant la infraestructura
o fent de cap d’expedició. 

En quin moment escriu el poe-

mari Drap humit?
En tornar, després de passar

per l’hospital, em recomanen una
temporada de recuperació arran
de mar. És el mes d’agost de 
i trobo la tranquil·litat i la pau a cala
Rovellada, a Colera. Faig una ca-
tarsi del que ha passat i surt el poe-
mari, un poemari que s’ha de lle-
gir sencer.

Uns versos que tracten amb
sensibilitat un fet dramàtic, i que
al llibre s’il·lustren amb dibuixos
de Laia Bedós Bonaterra.
Tot i ser molt i molt més jove que

jo, conec la Laia des dels seus pri-
mers passos, gràcies al fet que els
seus pares són arquitectes i com-
panys de carrera. Quan li vaig en-
senyar el poemari, se’l va endur sis
mesos als Andes en una de les
aventures que també ella té a la

muntanya i el resultat són aquests
dibuixos acolorits que es poden
veure a l’exposició a la Fundació
Fita i a les il·lustracions del llibre.
Hi ha un doble lligam poètic i es-
portiu, i la complicitat de l’amistat.

Cada poema porta per títol el
nom d’un camp base o un acci-
dent geogrà;c de l’expedició.
Sí, totes les reIexions giren en-

torn d’aquests punts geogràScs. Sa-
ser és la muntanya que volia es-
calar, però també és una al·legoria
d’aquests objectius que hi ha a la
vida i que els pots assolir o no. 

Què és un drap humit?
Un drap humit pot ser de plor

però també de riure. En un drap
humit hi cap tot, també les satis-
faccions perquè, malgrat que el
poemari es basi en una tragèdia,
també és un crit d’esperança.
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Daniel Bonaventura
GIRONA

Kim Bover ARQUITECTE

«La muntanya
em va gastar una
mala passada,
però hi tornaré»

Kim Bover, autor dels poemes, i Laia Bedós, autora dels dibuixos. 

ANIOL RESCLOSA

Distancia siete minutos
Titzina Teatre
19 de març, a les 21.00 h

Teatre Municipal de Girona

Preu: 10 €

Tragicomèdia

Castellà - Durada: 1 h 30 min

comunicacio@ddgi.cat - 17/03/2015 09:00 - 10.1.249.118
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Durant més d’un any, el fo-
tògraf gironí Carles Pala-
cio (1988) va conviure
amb els habitants del dis-
seminat dels Caputxins o
Polvorins, a la zona de les
Pedreres de Girona, sota la
torre de comunicacions
coneguda com a “pirulí”.
Palacio es va guanyar la
confiança dels veïns, tots
ells del mateix clan gitano,
i va retratar la seva vida
“calmada, humil i aparta-
da de la resta de la ciutat”.
El resultat d’aquest treball
és l’exposició Polvorins,
que va guanyar la tretzena
edició del cicle itinerant
Joves Fotògraf(e)s de les
Comarques Gironines, or-
ganitzat per Inspai, Cen-
tre de la Imatge de la Dipu-
tació de Girona. Són tren-
ta fotografies en blanc i ne-
gre, tant artístiques com
documentals, que es po-

den veure fins al 18 de juny
al claustre del palau de la
Diputació de Girona. A fi-
nals d’agost, Polvorins ar-
ribarà a la Mediateca de
Perpinyà, en l’off del festi-
val Visa pour l’Image, i pos-
teriorment iniciarà una
itinerància de més d’un
any per diversos municipis
gironins, com a part del
programa Exposicions
viatgeres de la Diputació.
Els ajuntaments i les enti-
tats gironines que vulguin
mostrar aquesta exposició
ja poden sol·licitar-ho.

Xavier Soy, vicepresi-
dent de la Diputació en
funcions, va inaugurar
ahir l’exposició i va vatici-
nar que serà “molt visita-
da” pel seu interès com a
testimoni gràfic d’una co-
munitat que viu un mo-
ment de canvi i que és poc
coneguda per la majoria
dels gironins. Per Palacio,
aquest és un projecte que
“mai no s’acaba”. ■

Xavier Castillón
GIRONA

a És el guanyador de la 13a convocatòria del cicle Joves
Fotogràf(e)s d’Inspai a La mostra s’exposa a la Diputació

Carles Palacio
retrata la gent
dels Polvorins

Carles Palacio, amb algunes de les seves fotografies ■ JONÀS FORCHINI
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El ceramista Carles Torrent,
Carlets, i el pintor Jaume Ca-
net van inaugurar ahir una
nova exposició doble o duet a
la Fundació Valvi, de Girona,
on es pot visitar fins al 27 de
juny. “Tots dos donen forma,

color, textura; es dediquen a
veure què és el que passa i es
posen al servei dels respecti-
us inconscients, dels quals
emanen els seus fantasmes”,
ha escrit Xavier Garcés sobre
Carlets i Canet. ■ M. LLADÓ

ART
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‘Carlets’ i Canet, a Valvi
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El vicepresident de l'Associació
d'Empreses Teatrals de Catalunya
(ADETCA), Toni Albadalejo, va
manifestar ahir la seva «esperança
en el fet que el pròxim Govern
d'Espanya tingui la sensibilitat cul-
tural per posar l'IVA que es mereix
el nostre públic». L'IVA cultural es-
panyol actual és del , «a dife-
rència de la mitjana del  de tot
Europa», va explicar Albadalejo.
Com cada any, ADETCA, associa-
ció que reuneix  teatres de Bar-
celona i de la resta de Catalunya,
presenta a Barcelona la progra-
mació teatral de la temporada que
ve amb una gala titulada Catalunya
aixeca el teló, que se celebrarà el
pròxim  de setembre en el Gran
Teatre del Liceu.

La gala que obre la temporada
teatral / estarà presenta-
da pels actors Bruno Oro i Clara Se-
gura i comptarà amb la participa-
ció de les companyies de teatre i
musicals de la temporada. Serà

una gala de  minuts, dirigida per
Elisenda Roca, en què participaran
actors, directors, productors, es-
cenògrafs, sales petites, circ, dansa,
màgia o músic hall, entre d’altres. 

Acusacions del PSOE al PP
Amb relació a l’IVA cultural, el se-
cretari de Cultura del PSOE, Ibán
García, va acusar ahir el PP de fer un
«joc infame» amb l'IVA aplicat a la
cultura i sobre «la necessitat de
corregir una decisió desastrosa». En
un comunicat, García va assegurar
que després que la vicesecretària
d'Estudis i Programes del PP, An-
drea Levy, digués que la baixada de
l'IVA cultural estava «a sobre de la
taula», va ser «desautoritzada pre-
cipitadament» pel ministre d'Eco-
nomia, Luis de Guindos. «El més
greu no és només el lamentable es-
pectacle de descoordinació i inco-
herències dels conservadors, sinó
el reflex del càstig a què se sotmet
la cultura a Espanya per part del Go-
vern del PP» va criticar García. 

BARCELONA | EFE/DdG

Les empreses teatrals
reclamen «l'IVA cultural que
mereix el nostre públic»

La Universitat de Girona (UdG)
convocarà a l'octubre un programa
d'ajudes destinades a contribuir
econòmicament durant tres anys
en els projectes dels grups de re-
cerca que treballen a la universitat.
Gràcies a diverses actuacions de ra-
cionalització de la despesa, el rec-
torat ha aconseguit reunir  milions
d’euros per destinar-los a aquesta
finalitat. El rector de la UdG, Sergi
Bonet, va destacar ahir que la con-
vocatòria es distingeix de les ajudes
que convoca el Ministeri, la Gene-
ralitat o la Unió Europea. Habitu-
alment, en aquests programes des-
tinats a la recerca els diners es re-
parteixen entre els projectes que se
seleccionen perquè es considera
que són els millors. «Aquestes con-

vocatòries premien l'excel·lència
però des del punt de vista de mi-
llorar les habilitats i competències
dels investigadors és una estratègia
equivocada perquè exclou molts
grups de recerca», va criticar.

Per això, la UdG opta per repar-
tir els  milions d’euros entre tots els

grups de recerca que es presentin
a la convocatòria, però amb con-
dicions. Segons explicava Bonet,
cada grup de recerca –a la UdG n'hi
ha més d'un centenar d'àmbits di-
versos– haurà de presentar un in-
forme on es detalli quins objectius
vol assolir i en quines competències
vol millorar. La UdG designarà un
comitè extern que avaluarà anual-
ment si els objectius marcats pels
mateixos investigadors s'estan com-
plint. Si és així, mantindran la sub-
venció; en cas contrari, perdran
l'ajuda. Tots els projectes rebran ex-
actament els mateixos diners, tot i
que s'introduiran algunes varia-
bles. 

Segons remarcava el rector, els
projectes dels àmbits científics tin-
dran dotacions més elevades per-
què requereixen d'aparells i mate-
rial que els d'àmbits socials i hu-
manístics no necessiten. A més,
també es tindrà en compte el nom-
bre d'investigadors que hi ha a
cada grup de recerca a l'hora de fi-
xar la quantia d'ajuts. 

GIRONA | ACN/DdG

La UdG destinarà 5 milions d’euros
en ajuts per a projectes de recerca

Per primera vegada, els
diners es repartiran entre
tots els grups que treballen
a la universitat gironina

El rector de la UdG, Sergi Bonet. 

ANIOL RESCLOSA

Va començar com una proposta
organitzada a l’ombra del Visa pour
l’Image i s’ha convertit en una ex-
tensió amb vida pròpia. Des d’a-
quest pròxim dissabte i fins al  de
setembre, la ciutat de Perpinya serà
escenari de la vintena edició del Fes-
tival Off de Fotoreportatge, una
proposta que exhibirà els treballs de
 fotògrafs amateurs en un total de
 establiments, com comerços,
cafeteries, galeries i bancs. 

Per estrènyer els forts llaços que
ja uneixen la cita fotogràfica que es
porta a terme a la ciutat del sud de
França i les comarques gironines,
els organitzadors de l’Off Festival
van voler celebrar aquest aniversari
tot presentant a la ciutat de Girona
l’edició d’enguany. Ho van fer ahir
a la seu del Col·legi de Periodistes
de Girona amb un acte que va
comptar amb l’assistència de Jean
Caseilles i Aminda Queralt, en re-
presentació del festival, Brice La-
fontaine, adjunt al batlle de Perpi-
nyà i Josep Puigbert, director de la
Casa de la Generalitat a Perpinyà.

A diferència del Visa pour l’I-
mage que se celebra durant les

mateixes dates, el festival Off mos-
tra una fotografies «més poètiques
i domèstiques, que no marquen
tant la cruesa que es viu informa-
tivament en l'àmbit internacio-
nal», segons va explicar Puigbert.
No obstant això, la representació
catalana al festival serà la més bai-
xa de la seva història, tot i que hi
serà present. Per la seva banda, Ca-
seillas va remarcar que l’Off d’a-
quest any compta novament amb
una important presència catalana
que, tot i no exposar de forma in-
dividual, sí que ho fa mitjançant les
diverses exposicions col·lectives. 

En concret, i segons va detallar
Puigbert, la presència catalana a
l’Off es podrà trobar a la Casa de la
Generalitat, amb una mostra de la
iniciativa Clic ‘, que s’apropa a
mitjançant la fotografia i l’audiovi-
sual als problemes socials actuals
i que està organitzada per la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Associació
Diomira. En clau gironina, l’expo-
sició Polvorins, on el gironí Carles
Palacio presenta una mirada pro-
funda a la vida de la comunitat gi-
tana al barri de les Pedreres, al
carrer del Disseminat dels Caput-

xins de Girona, es podrà visitar a la
Médiathèque Emile Zola. 

Altres espais que acolliran obra
catalana són la Salle Paul Alduy -
Hôtel de Ville, amb la mostra
col·lectiva El carrer en moviment, on
s’exhibiran els treballs dels alumnes
de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya i el Centre del Mon, on
s’hi podrà veure Tossudament...
Relat del procés català, amb treballs
de Jordi Ribot i Joan Castro, de l’a-
gència gironina de fotonotícies
Iconna. Aquesta exposició, que
també es pot veure al Palau Robert
de Barcelona, reflecteix amb imat-
ges i audiovisuals, les cinc grans
mobilitzacions sobiranistes que
s’han portat a terme en els darrers
cinc anys a Catalunya. 

El Visa aposta pel realisme
Reivindicant la veritat que aporten
les fotografies enfront d’allò que pu-
bliquen alguns dels grans mitjans
de comunicació, el Visa pour l'I-
mage obrirà dissabte vinent la seva
a edició. Segons va informar ahir
l’organització, el festival ha rebut
enguany la xifra rècord de .
propostes, de les quals s’han se-

leccionat un total de . La cara més
crua de l’actualitat tornarà a quedar
clarament reflectida a través d’una
imatges que mostraran la realitat de
conflictes bèl·lics com el de Síria,
epidèmies com la de l'Ebola, i dra-
mes com els desnonaments o la im-
migració. Tanmateix, per al pròxim
, l’organització del festival té
previst obrir el Centre Internacio-
nal de Fotoperiodisme. Es tractarà
d’un edifici que acollirà fons de pro-

fessionals i organitzarà exposicions
itinerants durant tot l'any. 

D’altra banda, sobre la polèmi-
ca generada per l’anunci de no ex-
hibir enguany les guanyadores del
World Press Photo, després que el
prestigiós premi retirés un guardó
a Giovanni Troilo per frau,  els res-
ponsables del certamen de foto-
grafia creuen que tot i ser una de-
cisió «dolorosa», el  del sector
els dóna suport. 

GIRONA | ALBERT CORNELLÀ

El festival Off celebra
dues dècades exhibint
fotoreportatges socials

El certamen, que se celebra a Perpinyà i paral·lelament al Visa 
pour l’Image, tornarà a comptar amb representants de la demarcació

La fotografia que il·lustra el cartell de la 20a edició del festival Off. 

DAVID ROCHAS/OFFFESTIVAL
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Somàlia feta bocins, refu-
giats sirians a l’Orient Mit-
jà, dones violades al Con-
go, el drama sanitari per
l’epidèmia de l’Ebola, les
matances a la República
Centreafricana, el terra-
trèmol del Nepal, els des-
plaçats per la guerra
d’Ucraïna, la mort diària
dels immigrants a la bellís-
sima mar Mediterrània...
La sola enumeració dels
temes que aborden les ex-
posicions del 27è Festival
Internacional de Fotope-
riodisme Visa pour l’Ima-
ge de Perpinyà talla l’alè;
és com si en un sol dia s’ha-
guessin concentrat al diari
les notícies més atroces de
tot l’any. El festival Off,
nascut ara fa vint anys a
iniciativa de la Cambra de
Comerç i Indústria de la vi-
la, n’és en certa manera el
bàlsam: una mostra pa-
ral·lela, igualment d’alta
qualitat, però molt menys
sanguinària i organitzada
en bona part al voltant de
fotògrafs joves i amateurs.
“Aquí no hi ha, com dieu al
sud, tant de sang i fetge, si-

nó que es tracten temes
més aviat de contingut so-
cial, que a vegades també
són molt durs”, explicava
ahir el director de l’Off,
Jean Saleilles, en la pre-
sentació del programa a la
seu del Col·legi de Perio-
distes a Girona, envoltat
d’Aminda Queralt, una de
les fundadores de la mos-

tra; el president dels col·le-
giats gironins, Joan Ven-
tura; l’alcalde de la ciutat,
Carles Puigdemont; el de-
legat de Cultura, Antoni
Baulida, i el director de la
Casa de la Generalitat a
Perpinyà, Josep Puigbert.

Sense tanta cruesa,
també aquestes imatges
conviden a “obrir els ulls”,

tal com proclama un dels
lemes de l’Off, sigui a una
poètica de la realitat, sigui
a un món més pròxim però
no menys complex. La
programació arrenca dis-
sabte vinent i s’allargarà
fins al 12 de setembre, i in-
clourà una Nit de l’Off, el
dimecres 9 de setembre
(21 h), amb la projecció de

totes les fotografies en
pantalla gegant a la plaça
de la República. Puigbert
va lamentar que en aques-
ta edició la presència dels
catalans del sud sigui més
reduïda que altres anys.
En concret, participen en
el programa cinc propos-
tes d’aquesta banda dels
Pirineus, degudes a Clic
14, l’Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya, la
Federació Catalana de Fo-
tografia, l’Inspai de la Di-
putació de Girona, i l’agèn-
cia Iconna, que hi portarà
l’exposició sobre el procés
sobiranista Tossuda-
ment. Al marge de la pre-
sència, també, de la Confe-
deració Espanyola de Fo-
tografia, la resta dels 84
expositors del festival, re-
partits en 79 espais, són
francesos. Dels 250.000
visitants que atrau el Visa,
van assegurar els organit-
zadors, en passen per l’Off
15.000, que generen uns
ingressos econòmics d’1,1
milions d’euros.

Dalí al centre del món
Aprofitant la trobada amb
la premsa, Josep Puigbert
va recordar que aquest
any es commemora el 50è
aniversari del viatge
triomfal que Salvador Dalí
va fer amb tren des de Ce-
ret fins a Perpinyà, on va
proclamar que l’estació de
la vila era el “centre del
món”. Amb motiu de l’efe-
mèride, els Amics dels Mu-
seus Dalí faran demà una
recreació especial del sin-
gular viatge, amb la inau-
guració d’un plafó comme-
moratiu. ■

E.V.
GIRONA

a Vuitanta exposicions, cinc de les quals catalanes, formen el recorregut de la mostra paral·lela de
fotografia, que compleix vint anys a Hi haurà també, el dia 9, una Nit de Projecció en pantalla gran

El festival Off, el revers
social del Visa de Perpinyà

15.000
visitants atrau la programa-
ció de l’Off a Perpinyà, amb
una repercussió econòmica
de més d’un milió d’euros.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

L’exposició ‘Tossudament’, que Iconna ja ha presentat a Girona i a Barcelona, es podrà veure també a l’Off ■ MANEL LLADÓ
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Des de l’epidèmia dedel virus
de l’Ebola, passant per un viatge
pel riu Congo, la crisi de l’habi-
tatge a Espanya o el drama del
càncer sense oblidar-se de la im-
migració cap a Europa. Són mol-
tes les històries humanes que
s’expliquen en imatges, algunes
molt colpidores, fetes pels millors
fotoperiodistes del moment i que,
des d’aquest dissabte, s’exhibiran
a diferents espais de Perpinyà
amb motiu del Festival Interna-
cional Visa Pour l’Image.

En total seran 26 les exposi-
cions programades dins el Festi-
val, exposicions que es poden
veure durant dues setmanes. Pa-
ral·lelament també s’han progra-

mat tota mena de propostes per
a professionals així com l’habitu-
al entrega de premis del Festival.   

Gironins al Visa Off
D’altra banda, fora del Festival
s’organitza, ja des del 1995, el Fes-
tival Off impulsat per la Cambra
de Comerç i l’associació Les Vi-
trines de Perpinyà. Molts són els
fotògrafs d’aquí que hi han parti-
cipat i, enguany, destaca la pre-
sència de Carles Palacio amb la
seva exposició Polvorins que s’ex-
hibirà a la sala Médiathèque. La
mostra forma part del cicle itine-
rant Joves Fotògraf(e) de les co-
marques gironines d’Inspai de la
Diputació de Girona. Es tracta de
trenta fotos en blanc i negre so-
bre el barri gironí de les Pedreres
o Disseminat Caputxins.

PERPINYÀ | CRISTINA VILÀ

LA PROPOSTA S’INAUGURA AQUEST DISSABTE

El festival internacional Visa Pour l’Image programa fins a 26 exposicions d’alt nivell�

El millor fotoperiodisme del món
sacseja consciències a Perpinyà

Amb la música dels Txarango es
va cloure aquest passat diumenge
els concerts d’aquest any al Fòrum
Romà d’Empúries. El grup va actuar a
l’Escala dins la gira La Vuelta al
Mundo que els ha dut a recórrer, de
forma exitosa, diferents països del
món i que ja està tancant-se. El
públic assistent, molt nombrós, va
gaudir intensament de la nit ballant
als ritmes del grup.

�

Música Txarango clou
de forma apoteòsica 
els concerts al Fòrum 

GERARD BLANCHÉ

La festa major de Torroella de
Fluvià, celebrada aquest darrer cap
de setmana, va comptar amb
activitats per a totes les edats i hi va
haver una bona participació, sobretot
en la darrera jornada del diumenge.
Divendres al vespre, es va obrir amb
un acte del Centre d’Estudis del Baix
Fluvià, recordant al cineasta i
col·leccionista Tomàs Mallol. La foto
correspon a les sardanes del
diumenge a Sant Tomàs de Fluvià.

�

Torroella de Fluvià
La participació centra 
la festa major

MARC TESTART

La primera edició del
Mediterranea Eclectronic Festival
celebrat a la Ciutadella de Roses
dissabte passat va aconseguir
aglutinar un bon nombre de públic.
Tot i que les primeres hores,
l’equipament estava força buit,
finalment va acabar presentant una
bona entrada. Els organitzadors, des
de la seva pàgina de Facebook, ja
fan una crida per a l’any vinent.

�

Roses El públic respon
al 1r Mediterranea
Electronic Festival

ROSANA VIDAL

VISA POUR L’IMAGE
� Diferents espais de Perpinyà. 
� Del 29 d’agost al 13 de setembre.

L’ACTE � Situat a l’Escala, posem a la vostra disposició
tots els serveis que espereu per gaudir de les
nits d’estiu.
� Camp dels Pilans, Camí de les corts, s/n
(fàcil aparcament)
� 972 774 727
Facebook: El Pati del Molí

L’ESCALA  

El Patí del Molí
LES NITS MÉS AMBIENTADES I REFRESCANTS

� Entre Llançà i el Port de la Selva, hi
trobareu un del millors restaurants de
la comarca, especialitzat en arrossos i
cassoletes de peix.
També oferim, cada divendres,
espectacle en directe de show flamenc
i els caps de setmana, de música en
viu.

� Ctra. de Llançà al Port de la Selva,
km. 5,5, Residència de Vacances
Les Palmiers, 17490 Llançà
� 972 121 404 - 669 965 135
cristina@fanedebaix.com
www.restaurantcristina.com

LLANÇÀ

Restaurant Cristina
ESPECIALITAT EN ARROSSOS
I CASSOLETES DE PEIX

VILAFANT

Bar Sport Vilafant

� Organitzem sopars de grups,
celebracions i aniversaris. 
Esmorzar de forquilla, dinar i sopar.
Menú i plats convinats, amb bons
entrepans.

Ara tambè gaudeix 
de tots els partits 
i de l’esport, 
tenim Canal Plus.

� Camí de la Bòbila, s/n. 
Les Forques. Vilafant.

RESERVA � 972 500 154 
� Obert de dimarts a diumenge.

AL CENTRE ESPORTIU
DE VILAFANT

HOSTALETS DE LLERS

El Pas
VINE A ESMORZAR A LA NOSTRA TERRASSA

� Menú a 8 € per emportar. Menú diari a 10,50 €. Menú de cap de setmana
a 15 €.
� Ctra. N-II, km. 9. Hostalets de Llers.
� 656 345 566

LYNSEY ADDARIO

Durant 3 anys, Lynsey Addario ha
treballat per al New York Times i les
Nacions Unides per narrar el
desemparament dels refugiats
sirians. Un drama ben actual.

�

LA MIRADA MÉS HUMANA
El drama dels refugiats sirians
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Concert nudista 
contra el 21%  

de l’IVA cultural

MÚSICA

La sala de concerts La Mirona de 
Salt acollirà, de demà en vuit, un 
concert nudista en protesta contra 
el 21% de l’IVA en la cultura. L’ob-
jectiu és denunciar que l’aplicació 
d’aquest percentatge està fent molt 
mal al sector. El concert, que anirà a 
càrrec del grup bisbalenc The Grui-
xut’s, serà gratuït per no generar 
IVA, no hi podran anar menors 
d’edat i els assistents disposaran de 
vestidors per deixar la roba. Tam-
bé tindran un photocall on podran 
fer-se fotos amb l’etiqueta #cultu-
raenpilotes, que dóna nom a la cam-
panya en contra de l’IVA cultural.  

Encara no està decidit si els cam-
brers i els músics també aniran des-
pullats, encara que segons el nou di-
rector de La Mirona, Quim Marcè, 
“tractant-se de The Gruixut’s no es 
pot descartar”. Marcè compaginarà 
d’ara endavant la direcció de la sa-
la de concerts amb la direcció del te-
atre de Bescanó, on fa uns anys ja va 
protagonitzar una altra campanya 
en contra de l’IVA cultural, venent 
manats de pastanagues i regalant 
entrades de teatre.e

SALT
ARA

El festival Off de Perpinyà  
arriba als vint anys 

cions–, que s’exhibeixen en 79 co-
merços, bars, restaurants, galeries 
d’art i edificis institucionals de la 
ciutat. El director de l’Off, Jean Sa-
leilles, creu que es mostra un aspec-
te diferent de la realitat social. 
“Aquí no s’hi veu tanta de sang i fet-
ge com a les exposicions del Visa 
pour l’Image, tot i que alguns temes 
són de contingut social molt dur”, 
explica.  

El procés català, convidat 
L’exposició Tossudament... Relat del 
procés català, de Jordi Ribot, Joan 
Castro i Rubèn Garcia, de l’agència 
de fotoperiodisme gironina Iconna, 
és una de les convidades a aquesta 
edició de l’Off. A la galeria comer-
cial El Centre del Món s’hi exhibei-
xen 53 fotografies de les 79 que con-
formen aquesta mostra, que ja s’ha 
pogut veure en altres indrets de Ca-
talunya com Girona, Barcelona, Vic 
o Olot, i que reflecteix els cinc grans 
moments d’efervescència cívica i 
política relacionada amb el sobira-
nisme que s’han viscut a Catalunya 
des del 2012.  

El jove Carles Palacio, guanyador 
de la darrera edició del cicle itine-
rant Joves Fotògraf(e)s de les Co-
marques Gironines, organitzat per 
Inspai, Centre de la Imatge de Dipu-

tació de Girona, també hi és pre-
sent amb la sèrie Polvorins, un re-
portatge de trenta fotografies en 
blanc i negre sobre el barri gironí 
de Les Pedreres en què mostra el 
dia a dia de la comunitat gitana 
que hi viu. 

La programació de l’Off es po-
drà veure fins al 12 de setembre, 
tot i que hi ha una cita concreta el 
vespre del dia 9, com és la Nit de 
l’Off, amb una projecció en pan-
talla gegant de totes les fotografi-
es de la mostra paral·lela, que es 
farà a la perpinyanesa plaça de la 
República.e

Una de les fotos de la mostra Tossudament... 
Relat del procés català. JORDI RIBOT / ICONNA 

PARAL·LEL AL VISA POUR L’IMAGE

A rebuf del Festival Internacional de 
Fotoperiodisme Visa pour l’Image 
–que enguany celebra la 27a edició–, 
Perpinyà té un circuit paral·lel d’ex-
posicions de fotoperiodisme que ar-
riba als 20 anys. És el festival Off, una 
iniciativa de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Perpinyà i l’associació de 
comerciants Les Vitrines dedicada a 
fotoperiodistes no professionals o 
emergents, té una mirada global i in-
clou treballs de Llatinoamèrica, la Xi-
na i l’Àfrica. El festival també és cone-
gut com el Visa Off, encara que aques-
ta denominació no està autoritzada 
per la direcció del Visa pour l’Image, 
per bé que les exposicions del circuit 
paral·lel compten amb el seu suport. 
En qualsevol cas, es beneficia d’una 
part dels 250.000 visitants del Visa 
pour l’Image; es calcula que uns 
15.000 visiten aquestes exposicions, 
amb un impacte econòmic de més 
d’un milió d’euros, segons estimen els 
organitzadors.  

Menys sang i fetge 
Aquest any s’hi poden veure els tre-
balls de 84 autors, cinc dels quals del 
Principat –menys que en altres edi-

PERPINYÀ
JORDI CARRERAS

15.000 
Són els 
visitants  
que té aquest 
festival 
alternatiu
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L
a comunitat gitana dels Polvorins de Gi-
rona, el barri disseminat dels Caputxins
que s’estén als peus de la torre de tele-
comunicacions del Pirulí, és a Perpinyà
a través de  fotografies del gironí
Carles Palacio. Fins al  de setembre,
la celebració del è festival interna-

cional Visa pour l’Image converteix la ciutat en la ca-
pital del fotoperiodisme, en la qual també hi té ca-
buda el circuit no oficial Visa Off, que acull l’expo-
sició de Palacio.

«Polvorins» recull l’essència d’un any de visites,
cafès i converses amb els veïns d’un barri que Car-
les Palacio desconeixia i tenia estigmatitzat, igual que

molts gironins. El primer contacte del fotògraf amb
aquest veïnat el va propiciar un reportatge so-

bre el Pla especial de les Pedreres, que pro-
mou l’Ajuntament i que afectarà els Ca-

putxins –el projecte es va aprovar de ma-
nera provisional a l’abril, però la tramitació
es va iniciar el –. Per Palacio, l’ex-
periència va ser «un descobriment, un
treball més antropològic» que li va re-
querir un treball previ per tal d’«establir
vincles i confiança» amb les persones,
abans que li permetessin capturar ins-
tants de la seva quotidianitat. «Hi vaig pu-

jar un o dos cops a la setmana durant més
d’un any, moltes vegades només a fer el

cafè i a fer petar la xerrada», que al princi-
pi –era a l’estiu– es limitava a comentar que

en aquella part alta de la ciutat la temperatu-
ra era més agradable. «Em deien que no me n’a-

nés, que allà s’hi estava millor», recorda. Tot i que al
principi li va costar, va aconseguir establir un lligam
i ara encara continua pujant als Polvorins.  

Carles Palacio està content d’haver «trencat tabús,
barreres i pors que tens d’anar a un lloc, per la imat-
ge que te n’han transmès». «És una altra Girona. Si

et diguessin que té un Ajuntament a part, t’ho creu-
ries», afirma. I afegeix: «Vas pujant i, enmig del bosc,
et trobes un altre mini-poble i gent molt normal, tot
el contrari del que et transmetien quan parlaves amb
qualsevol persona». Precisament, amb el seu treball,
el fotògraf persegueix l’objectiu de «normalitzar i des-

estigmatitzar una comunitat que està estigmatitza-
da pel simple fet de ser gitanos». Per aquest motiu,
Palacio ha plantejat el muntatge que ara s’exposa a
Perpinyà com un recorregut, un camí de pujada i bai-
xada als Polvorins, «amb la normalitat que aniries a
fer una volta per qualsevol barri de la ciutat». 

«Polvorins»
o trencant
l’estigma

El fotògraf gironí Carles Palacio exposa la seva visió
del barri dels Caputxins de Girona al festival Off,

paral·lel al «Visa pour l’Image» de Perpinyà, després
d’haver guanyat un concurs de la Diputació
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TEXT PILI TURON 

FOTOGRAFIA CARLES PALACIO
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Quan les van veure, la
primera reacció dels pro-
tagonistes de les fotos
va ser d’estranyesa per-
què no recordaven quan
els les havia fet. No se
n’havien adonat, «era
molt graciós», diu el fo-
tògraf, i afegeix: «són
moments que a tu et
semblen molt únics i per
a ells són el dia a dia». Els
van agradar, recorda. Pa-
lacio els va regalar còpies
en color, a diferència del
blanc i negre que ha es-
collit per a l’exposició,
simplement «perquè
m’agrada». «Diuen que
el blanc i negre no des-
pista, et centra en el que
vols transmetre. En
aquest sentit, la cromà-
tica no et distreu –rao-
na–. Però, al cap i a la fi,
és perquè m’agrada».

La presència de Car-
les Palacio al Visa Off de
Perpinyà –a la Médiat-
hèque Emile Zola– és
possible perquè, al març,
va guanyar la XIII Con-
vocatòria de Joves Fo-
tògraf(e)s de les Comar-
ques Gironines, que or-
ganitza el Centre de la
Imatge de la Diputació
de Girona (INSPAI). En
el seu moment, el jurat
va destacar el valor do-
cumental de les imat-
ges, la seva execu-
ció –«amb un acurat
tractament dels blancs i
els negres»– i l’aproxi-

mació del fotògraf al tema social que tracta. Aquest
és el primer concurs al qual es presenta Palacio –per
la insistència de dos companys, un dels quals va que-
dar en segon lloc– i, després d’haver-lo guanyat, ad-
met que «m’ha donat una empenta moral, un petit
reconeixement sempre va bé». Gràcies a aquest fet,
des del  d’agost i fins al  de setembre, el seu pro-
jecte «Polvorins» és l’aportació de la Diputació de Gi-
rona en el festival paral·lel al Visa pour l’Image –
aquest s’organitza des del  i l’Off des del –
. Si se li pregunta per les ganes d’exposar en el cer-
tamen oficial, Palacio respon amb un ràpid «sí» i n’ex-
plica la seva percepció: «És com la quedada anual
a nivell de fotoperiodisme. S’ajunten els millors i pots
veure què és el més rellevant a nivell social. Aquest
any és Síria, Líbia, però també hi ha tot el problema
de l’ebola... Vols ser-hi i veure com ho fan els altres.
Sempre en surts aprenent». Per ara, el gironí s’ho mira
des del Visa Off, on hi és per partida doble ja que tam-
bé participa en l’exposició col·lectiva «El carrer en
moviment» de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Ca-
talunya, que mostra la problemàtica social deriva-
da de la crisi econòmica a través de la mirada de nou
fotoperiodistes que s’han incorporat recentment al
món professional. D’altra banda, la representació gi-
ronina a la mostra es completa amb el projecte «Tos-
sudament... Relats del procés català» de l’agència de
fotonotícies Iconna, que documenta les cinc grans
mobilitzacions sobiranistes dels últims anys.

«Polvorins» exemplifica el tipus de fotoperiodis-
me en el qual Carles Palacio se sent «molt còmode»:
la fotografia social i política. «Tots tenim una mira-
da –explica– i un intenta reflectir-la»; una mirada que
es veu en els treballs que l’han portat a cobrir ma-
nifestacions antimonàrquiques i anticapitalistes,
el multireferèndum, concentracions de suport al po-
ble palestí i pel dia de la Dona a Girona, l’ocupació
d’un bloc de pisos per la PAH a Salt, els fets de Can
Vies a Barcelona, el -M a Madrid o protestes a Sa-
rajevo (Bòsnia), on ja ha viatjat quatre vegades. I és
que pels Balcans sent «afinitat i enamorament». Tant
que aquesta zona centra el projecte professional que
té al cap i per al qual s’està preparant, amb l’objec-
tiu d’explicar l’Islam des de «la naturalitat i la nor-
malitat». 
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Carles Palacio (Girona, ) té la vista po-
sada al món –amb els Balcans com a pri-
mer destí– però, de moment, manté les

arrels al barri on va néixer: Sant Narcís. El seu
laboratori es troba sota les voltes de la plaça de
l’Assumpció, un espai que identifica el veïnat i
que ha donat nom al projecte La Volta. Aquest
es va crear al desembre i Palacio el descriu com
«una mena de co-working de creació i art, tot i
que no em considero ni creador ni artista. No
penso en fer art –aclareix–». Al fotògraf, que tre-
balla en el mateix lloc on abans anava a com-
prar croissants, li agrada formar part d’una ini-
ciativa que ha permès recuperar uns locals que
feia anys que estaven en desús i en la qual «apre-
nem els uns dels altres». Dissenyador gràfic de
formació, Carles Palacio es dedica professio-
nalment a la fotografia des de fa tres anys i, a part
dels seus projectes personals, col·labora com
a freelance amb diverses publicacions. / P.T.V.

Amb la vista
posada al món
des de Girona

FOTOS: 

Una selecció 

de les fotografies

que integren

l’exposició

«Polvorins», del

fotògraf gironí

Carles Palacio.
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