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La Casa de Cultura presenta cap a un
centenar de fotografies a l’exposició
commemorativa ‘El paisatge revelat’

Comença
la festa de
Fargnoli
Eva Vàzquez
GIRONA

Les dues principals institucions públiques que
conserven el llegat de Valentí Fargnoli commemoren aquesta setmana el
75è aniversari de la mort
del fotògraf amb dues exposicions que en certa manera es complementen. El
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Arxiu
de Girona obrirà la seva,
Valentí Fargnoli. L’art en
la mirada, dissabte vinent
a les 12 del migdia al Museu d’Història, incidint en
el treball que l’autor va
desenvolupar per encàrrec de l’Arxiu Mas com a
documentalista del patrimoni artístic català. Avançant-se molt pocs dies,
Inspai, el Centre de la
Imatge de la Diputació de
Girona, va presentar ahir
a la Casa de Cultura Valentí Fargnoli. El paisatge re-

velat, que aplega una selecció de vuitanta-sis fotografies revelades de nou
que abracen tot l’arc geogràfic per on es va moure
Fargnoli, a banda de duescentes imatges més projectades en pantalla i una
seixantena de postals
d’època en vitrina que permeten apreciar el princi-

L’exposició
estarà oberta a
Girona fins al 25
de maig, i
després serà
itinerant

pal mitjà pel qual va donar
a conèixer la seva obra.
El conjunt és espectacular, no només per la qualitat fotogràfica de les
imatges i la varietat de motius que permeten descobrir, sinó pel món tan insòlit i alhora tan proper que
s’hi fa present. “Arriba a
ser commovedora la misèria en què vivíem”, comentava ahir el també fotògraf
Josep M. Oliveras i coordinador tècnic del muntatge, que admetia sentir-se
colpit per l’entorn duríssim de les cases de pagès i
pel treball de les dones. El
muntatge, però, és deliberadament neutre, sense
cap concessió ni efectisme, per cedir tot el protagonisme a la memòria fotogràfica que desprenen
per si soles les imatges. A
través del recorregut es
posa de manifest la revelació que suggereix el títol,
en tres nivells, tal com els

L’exposició de la Casa de Cultura presenta més de vuitanta imatges ampliades, revelades
amb processos químics, i dues-centes més de projectades en pantalla ■ VALENTÍ FARGNOLI

detalla Oliveras: la revelació del paisatge històric
que Fargnoli va contribuir
a donar a conèixer; la revelació que representa dimensionar aquest paisatge a través de l’obra del fotògraf, i la revelació més
important, consistent en
el procés mateix de fer
aflorar la imatge i que, a
l’exposició de la Casa de
Cultura, no només es do-

cumenta a través d’un vídeo didàctic sobre com devia treballar Fargnoli al laboratori, sinó amb “un autèntic luxe avui dia”, constata Oliveras: revelant les
plaques originals i les postals d’època per mitjà de
procediments químics,
com en el temps de Fargnoli.
L’exposició El paisatge
revelat, oberta a Girona

Sala-Valldaura rep el
premi Cadaqués
E.V.
CADAQUÉS

El poeta i assagista Josep
M. Sala-Valldaura és el
guanyador del premi Cadaqués a Quima Jaume en
reconeixement a la seva
trajectòria literària. El
premi, convocat per la regidoria de Cultura de Ca-

daqués, distingeix així un
escriptor amb una obra sòlida tant en el camp de la
poesia, en el qual ha publicat una vintena de títols,
incloent-n’hi de poesia infantil, com en el de l’assaig
i la crítica. Entre els seves
publicacions destaquen
Entre el simi i Plató
(2008), Pensant el riure

(2013) o l’antologia Mig
segle de poesia catalana
(2018). El premi de poesia
Cadaqués a Rosa Leveroni
ha estat per a Anna Gual
per una obra que publicarà Llibres del Segle. Gual
va debutar amb el poemari
Implosions (2008), i n’ha
publicat cinc més, l’últim
dels quals és Altres semi-

Josep M. Sala-Valldaura, quan va presentar amb Vicenç
Altaió el llibre ‘Mig segle de poesia catalana’ ■ ANDREU PUIG

fins al 25 de maig i que després serà itinerant, es
complementarà al juny
amb la presentació del
desè volum dels Quaderns
de Fotografia, dedicat a
Valentí Fargnoli. Una memòria persistent; amb
una edició de punts de llibre per Sant Jordi, i un cicle de conferències a la tardor sobre el llegat d’aquest
fotògraf irrepetible. ■

déus, que ha vist la llum
aquest mateix any. Finalment, el premi de periodisme Cadaqués a Carles
Rahola l’han guanyat Èrika Serna, directora de
l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Empordà, i l’investigador
cadaquesenc Juan Ml. Tajadura, per l’article “El
meu avi va anar a Cuba...
des de Cadaqués”, publicat el 3 de juliol del 2018 al
setmanari Empordà. Els
premis seran lliurats al
guanyadors dissabte vinent, dia 6 d’abril, en un
acte a Cadaqués (11.30 h)
presentat per l’actriu
Francesca Masclans. ■
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safareig de Torroella de Montgrí,
pagesos garbellant el blat o treballadors en una pedrera de Girona.
«Hi ha moltes imatges d’oficis perquè Fargnoli sentia empatia amb
aquests obrers», diu Miralles.
L’Inspai compta amb un fons
d’unes . fotografies de Fargnoli de les quals  són plaques
de vidre. El fotògraf va tenir aquest
relat visual de la vida quotidiana
del territori i, després, les va conservar Sebastià Martí Roura, també fotògraf, que havia estat l’ajudant de Valentí Fargnoli. El seu fill
el va cedir a l’Inspai l’any .

Una mostra de l’Any Fargnoli
reivindica el fotògraf d’abans
del «boom» turístic català
 La Casa de Cultura de Girona exhibeix les imatges d’un professional que

tenia com a principal font d’ingressos les postals turístiques de paisatges
ACN GIRONA

La Casa de Cultura de Girona
reivindica un dels fotògrafs «cabdals» de les comarques gironines
de principis de segle XX amb una
exposició que repassa l’art de Valentí Fargnoli. La mostra aplega
una norantena de fotografies del
fons de l’autor que es conserva al
centre de la imatge de la Diputació de Girona, Inspai, en el suport
original en vidre, cosa que permet
reproduir unes fotografies de gran
qualitat i amb tot luxe de detalls.
L’exposició Valentí Fargnoli. El
paisatge revelatdona el tret de sortida a un seguit d’activitats per
commemorar el è aniversari de
la seva mort. La comissària tècni-

ca de l’Any Fargnoli, Àngels Miralles, destaca que la mostra servirà
per descobrir la faceta del fotògraf
menys coneguda per al gran públic, la de retratista.
El llegat de Valentí Fargnoli
(Barcelona -Girona )
s’ha convertit en un valuós testimoni documental de la gent, dels
pobles i dels paratges de les comarques gironines a principis del
segle passat, abans del «boom»
turístic.
A diferència d’altres fotògrafs
coetanis que tenien un estudi físic, Fargnoli va ser una «fotògraf
ambulant» que venia la seva obra
a diferents punts de les comarques gironines, com a la farmàcia

Pérez Xifra de Girona, a Begur o a
Maçanet de la Selva. «La seva
principal font d’ingressos eren les
postals turístiques de paisatges»,
va explicar la comissària tècnica
de l’any Fargnoli, Àngels Miralles.
Però, més enllà d’aquestes
imatges de paisatges que bona
part dels gironins conserven a la
retina, Fargnoli era retratista. L’exposició Valentí Fargnoli. El paisatge revelat, que es podrà veure del
 d’abril del  de maig a la Casa
de Cultura, posa el focus en
aquesta faceta menys coneguda
del fotògraf.
Alguns d’aquests retrats, fets
per encàrrec, formen part de les
herències de les famílies que els

Dones i nenes fan la bugada en un
safareix públic a Torroella de
Montgrí.
Dos ferrers treballen en l’eix d’un
carro davant el seu taller.
Ramat d’ovelles pasturant ran del
cingle, a l’Escala. FONS VALENTÍ FARGNOLI

hi havien encarregat però n’hi ha
d’altres que va conservar en el seu
arxiu personal.
«Una de les facetes que probablement sorprendrà al visitant és
la quantitat de retrats que conté
l’exposició perquè, si bé és habitual veure imatges dels seus paisatges, sobretot de la Costa Brava,
no és tant freqüent conèixer-li els
retrats», detalla Miralles, que afegeix que, tot això, Fargnoli en va
fer «moltíssims».
Hi ha, per exemple, una imatge
de dones i nenes rentant roba a un

Vila-Matas elabora un Jekyll i Hyde literari
L’escriptor reflexiona sobre

la creació literària amb el
procés com a rerefons en un
llibre ambientat a Cadaqués
JOSÉ OLIVA/EFE BARCELONA

■ L’escriptor barceloní Enrique
Vila-Matas elabora en la seva última novel·la, Esta bruma insensata, «un Jekyll i Hyde» referit al
procés de creació literària, amb el

procés i la proclamació de la república catalana del setembre del
 com a rerefons.
Des d’un casalot a la vora d’un
penya-segat als afores de Cadaqués, Simon Schneider treballa
per a un autor de gran èxit que es
fa dir Gran Bros, que viu ocult a
Nova York des de fa anys i que en
realitat és el seu germà, al qual no
ha vist en vint anys.
Simon és un distribuïdor de cites per a altres escriptors, entre els

quals hi ha, sense que ell pugui
imaginar-ho, el mateix Pynchon.
La tarda del  d’octubre del
, la de la proclamació de la república catalana, Simon, que s’ha
quedat bloquejat quan intentava
recordar una frase sobre l’infinit,
deixa enrere el seu casalot i es dirigeix a Barcelona, on se cita amb
el seu germà. La novel·la, va dir
Vila-Matas ahir a Barcelona, és un
«diàleg metafòric» entre dos personatges, entre dues conscièn-
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cies, que defensen diferents maneres d’entendre la literatura.
Aclareix Vila-Matas que «la novel·la parla de literatura, però al
mateix temps parla de la vida, perquè no és exclusivament metaliterària, parla del ser o no ser, de la
vida o el rebuig a la vida, i d’un
constant Jeckyll i Hyde en relació
amb l’escriptor, ja que mentre un
mostra el rebuig a l’escriptura l’altre expressa la seva fe en la literatura». Tots dos germans, afegeix,

Tractament de la imatge
Les plaques de vidre són autèntiques peces de museu i la informació que contenen és molt valuosa
des del punt de vista patrimonial,
tècnic, històric, informatiu, estètic, documental i artístic.
Miralles remarca la feina que el
dissenyador de l’exposició, Josep
Maria Oliveras, ha fet en el tractament de les plaques per digitalitzar-les i extreure’n instantànies
amb una gran definició. «Tota la
feina ha permès que puguem veure aquestes fotografies amb una
qualitat extraordinària, és la mirada d’un fotògraf sobre un altre
fotògraf».
L’exposició dona el tret de sortida al programa commemoratiu
de l’any Fargnoli. Altres accions
del programa són la publicació
del desè volum de la col·lecció
editada per Inspai Quaderns de
Fotografia dedicat a Fargnoli.
tenen diferents concepcions de la
literatura i posen de manifest
«una convivència tensa», també
portada a l’àmbit personal i familiar en relació amb el pare.
Gran Bros, un dels germans,
triomfa a Nova York, on s’ha consagrat com «una figura literària
semblant a Thomas Pynchon o
Salinger», escriu en anglès i té un
èxit descomunal, però en realitat
les seves novel·les es nodreixen de
les cites del germà que ha quedat
a casa dels pares a Cadaqués, que
rep una assignació de Gran Bros,
convertit en una mena de Theo
Van Gogh.
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Una mostra al Museu d’Història de Girona
porta a l’Any Fargnoli el retrat del patrimoni
El gran fotògraf gironí va captar monuments, interior de masos, processons i gent en el dia a dia pràcticament sense canviar
des del pou de l’Edat Mitjana L’exposició «L’art en la fotografia» mostra una càmera original, contractes i cartes de l’època
DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ El Museu d’Història de Girona
se suma a l’Any Fargnoli amb l’exposició L’art en la fotografia, que
mostra la faceta de retratista del
patrimoni històric i artístic que va
desenvolupar el gran fotògraf gironí.
Valentí Fargnoli (Barcelona,
 – Girona, ), va ser un fotògraf d’una «qualitat incontestable», reconeguda ja en el seu
temps. Des de, com a mínim, el
 va recórrer les comarques de
Girona per documentar amb
imatges el patrimoni monumental.
En aquesta exposició, que quedarà inaugurada aquest diumenge i es podrà visitar fins a la tardor,
surten a la llum impagables fotografies de gran qualitat que mostren el paisatge i la gent com si fossin supervivents dels temps medievals.
En la imatge que acompanya
aquest escrit, presa el , fa més
d’un segle, s’aprecia el rostre server del mossèn Jaume Serrató, de
l’església de la Mare de Déu dels
Àngels de Llívia, acompanyat de
dos escolans, en un moment que
la vida brindava poques oportunitats per escollir el propi futur.
Una altra de les fotografies de
l’exposició va ser presa per Fargnoli, també l’any , a Sant Feliu
de Pallerols, i mostra intacte l’antiga cuina de Can Poma, amb la fi-

Mossèn Jaume Serrató, capella de
l’església de la Mare de Déu dels
Àngels. Llívia, 1918. V. FARGNOLI/AJ.
GIRONA-CRDI

gura fantasmal d’una dona que
feineja i ha quedat moguda per la
llarga exposició del diafragma.
Hi ha també un impressionant
interior del mas Gironès de Cartellà, a Sant Gregori; figures esculFESTIVAL MOT

pides en relleu de l’antic hospital
de Cervià de Ter, joies religioses
de la capella de la Torre Albertí de
Llagostera, el safareig públic de
Torroella de Montgrí amb desenes de dones fent la budada, les
arquetes del segle XI de la Catedral de Girona, o la processó dels
Sants Patrons màrtirs Sixt i Jou de
Celrà, en aquests dos darrers casos a partir d’imatges preses el
.

I així anar sumant fins a un total
d’unes  fotografies que en
aquesta exposició, dividida en diferents apartats, es presenten al
costat de documents com ara cartes que es van creuar Adolf Mas i
Valentí Fargnoli, el contracte que
els dos van firmar per impulsar el
Repertori Iconogràfic d’Espanya,
una càmera original del fotògraf,
una caixa de fusta que utilitzava
per transportar els negatius de viMÒNICA QUINTANA/STRENES

dre, un audiovisual que explica
l’antic procés de revelat, i dos audiovisuals més, produïts expressament per a l’ocasió, amb actors
que interpreten el paper de Fargnoli, i que constitueixen l’últim
treball de direcció que va firmar la
malaguanyada actriu i directora
gironina Cristina Cervià.
Col·laborador de Jeroni Martorell en el Servei de Conservació i
Catalogació de Monuments de la
Diputació de Barcelona, Fargnoli
va mantenir relació amb Adolf
Mas entre  i , fet que va
suposar l’ingrés de més de .
negatius (de les diferents comarques gironines i del Matarranya Terol) del fotògraf de Girona a l’Arxiu Mas, amb destinació al Repertori Iconogràfic d’Espanya, que tenia la voluntat de crear un exhaustiu arxiu gràfic del patrimoni monumental.
L’exposició es basa en una recerca sistemàtica realitzada per
l’arxiver municipal, Joan Boadas,
a diferents arxius, com l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu de la
Diputació de Barcelona o l’Arxiu
Fotogràfic Adolf Mas, entre altres.
Boadas exposa al llibre Fotografia en temps de Noucentisme,
de recent aparició, la presa de
consciència de representants de
les institucions catalanes que
veien amenaçat el patrimoni per
«l’abandó de les institucions espanyoles», soté l’arxiver.

El Beatusaure i la
Bruixa de la
Catedral de Girona
tenen un nou conte
DDG GIRONA

Carme Riera, amb el mar a la mirada

Aldred García estrena a Catalunya «1016»

 L’escriptora Carme Riera va obrir la jornada d’ahir del festival MOT a la Biblioteca Carles Rahola de Girona participant a la conversa dedicada precisament a ella: Carme Riera, amb el mar a la mirada, al costat de Mita Casacuberta. El MOT, que continuarà avui, també va comptar ahir amb Ersi Sotiropoulos i
Eusebi Ayensa, a més d’Álvaro Colomer, Eduardo Mendicutti i M. Carme Roca.

 Alfred García va aprofitar ahir la seva participació al festival Strenes per presentar a l’Auditori de Girona els temes del seu nou disc, 1016, l’estrena en directe a Catalunya d’aquest àlbum. El festival va oferir, també ahir, Pedro Guerra,
Joan Rovira i Bipolar, mentre que aquest dissabte serà el torn d’Andrea Motis,
Eagle-Eye Cherry, Doctor Prats i Mourn.

■El Drac Beatusaure, la Bruixa de
la Catedral de Girona i els Dragolins, figures de la imatgeria de la
Fal·lera Gironina, són els protagonistes d’un nou conte d’aquesta
colla relacionada amb el temple.
El conte Els enigmes del Beatusaure i la Bruixa de la Catedral és una
edició en format còmic que narra
les aventures d’aquests personatges. S’acompanya d’un quadern
d’enigmes per tal que nens i nenes
resolguin diferents misteris. Dimarts vinent ( h) els seus protagonistes seran al soterrani de la
Catedral per descobrir el llibre.
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El Museu d’Història obre l’exposició que documenta
el treball del fotògraf per al Repertori Iconogràfic

Fargnoli en gran

Martí Peraferrer
i Maria Sola estrenen
a Blanes un monòleg
en clau d’humor

E.V.
GIRONA

El Museu d’Història de Girona obre avui al públic
l’exposició Valentí Fargnoli. L’art en la fotografia, amb la qual commemora els 75 anys de la
mort del fotògraf. La mostra, comissariada per l’arxiver municipal, Joan
Boadas, se centra en la
contribució de Fargnoli al
Repertori
Iconogràfic
d’Espanya, una empresa
d’una “ambició intel·lectual sense precedents” al
país. El muntatge reuneix
cap a 150 fotografies, algunes de reproduïdes en
gran format per “trencar
la idea del Fargnoli que només feia postals”, apunta
Boadas, a part d’abundant
documentació sobre la seva relació amb l’Arxiu
Mas, que ja ha estat objecte d’investigació en un voluminós estudi del mateix
arxiver gironí, i objectes
rellevants per comprendre les condicions de treball de l’època, com ara la
seva càmera ambulant o la
caixa de fusta que va fer
construir expressament,
amb cantoneres de metall,

La gitana
que recitava
Shakespeare
J.C.L.
BLANES

L’exposició, que es podrà visitar fins al 3 de novembre, posa èmfasi en la contribució de
Fargnoli a la catalogació del patrimoni artístic. ■ QUIM PUIG

El muntatge
incorpora dos
audiovisuals que
va dirigir Cristina
Cervià pocs dies
abans de morir

per enviar les plaques fotogràfiques obtingudes cap a
Barcelona.
L’exposició s’organitza
en quatre àmbits, a banda
de l’espai introductori:
“Protegir el patrimoni del
país”, “Adolf Mas, Jeroni
Martorell i el Repertori
Iconogràfic”, “L’aportació
de Valentí Fargnoli al Repertori Iconogràfic” i una
recreació de les converses

que van mantenir Fargnoli i Mas a través de la seva
correspondència i per mitjà de dos audiovisuals interpretats per Ivan Bustos
i David Planas sota la direcció i la dramatúrgia de
Cristina Cervià, en l’últim
treball que va abordar l’actriu i directora abans de
morir. L’exposició es podrà visitar fins al 3 de novembre al museu. ■

L’actriu blanenca Maria
Sola estrena avui, a les set
de la tarda, al Teatre de
Blanes, el monòleg en clau
d’humor La gitana shakesperiana, acompanyada a la guitarra pel músic
Hugo Martínez. Ho farà
després de les dues jornades de preestrena amb públic que han tingut lloc al
centre cívic Barri Vell de
Girona.
Maria Sola és la intèrpret del monòleg, així com
l’autora de la dramatúrgia, i la dirigeix l’actor i director gironí Martí Peraferrer. La gitana Shakesperiana és una comèdia
didàctica en què una gitana d’orígens humils parla i
transmet als espectadors
la seva passió per l’universal escriptor anglès. Per
fer aquest plantejament,
l’autora planteja una pregunta: “Com és que una gitana que treballa a la parada d’un mercat de barri es-

Maria Sola és ‘La gitana
shakespeariana’ ■ AJ. BLANES

tudiar Shakespeare?” La
resposta a aquesta pregunta forma part de la curiositat de l’espectacle
que, tot i ser una comèdia,
també instrueix el públic
en els arguments de les
obres del dramaturg anglès. En definitiva, com
descriu Maria Sola: “Shakespeare vist, sentit, i explicat per una dona lluitadora, alegre i sorprenent.”
L’actriu prové del teatre de petit format i des de
fa 18 anys ha participat en
pel·lícules com ara Fuerte
Apache, amb Lolita Flores
i Juan Diego, i Vida abismal, de Ventura Pons,
amb Òscar Jaenada. ■
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Alfred fa el que vol
Tot just sonaven els primers
acords quan el
públic ja no es
va poder contenir a l’estàtic
Pol
espai de les butaques. Tan
Asensi
sols era la terGirona
cera cançó
quan els flaixos dels mòbils van
omplir de llum l’espai per acompanyar Que nos sigan las luces.
Aquest va ser el preludi del
concert del polifacètic músic i
cantant Alfred García, que es va
celebrar aquest divendres a l’Auditori de Girona, en el marc del
festival Strenes.
I és que el recital va esdevenir
———————————————————

un espectacle entre el públic, la
banda i el cantant en què tothom
en va ser partícip. Aquest era el
primer concert que l’artista feia
en un auditori, però va demostrar sentir-s’hi còmode i fins i tot,
trencar els marcs convencionals
d’aquest format.
El cantant va baixar al pati de
butaques innumerables vegades,
no va tenir inconvenient a aturar
el concert i demanar als tècnics
que li arreglessin el piano i fins i
tot va jugar a amagar amb el públic i un membre del seu equip.
També hi va haver lloc per a
les improvisacions que demanava a la seva banda segons el que
necessitava en cada moment.
D’aquí en va sortir un dels mo-

ments més àlgids del concert.
Després de cantar Et vull veure,
en un escenari que només omplien ell i el pianista de la seva
banda, va continuar amb Amar
pelos dois, del seu amic Salvador
Sobral. En aquell moment va decidir deixar el micròfon i, aprofitant la bona sonorització de l’espai, cantar a cappella passejantse entre el commogut públic de
la sala.
Durant les dues hores que va
durar el concert van sonar cançons que feien emocionar i embogir els 1.200 assistents. Eren
temes en què Alfred García s’entregava, connectava i s’obria al
públic, ara que tot just comença
la seva carrera professional.

Un moment del directe de l’exconcursant d’OT Alfred Garcia, que va
presentar el seu àlbum de debut a Girona ■ JOAN SABATER

Amb el concert acabat, Alfred
García encara va tornar a sortir a
l’escenari. “Un moment, un moment!”, exclamava al públic. Al
cantant encara li restava un darrer acte per posar l’auditori de

cap per avall. Treu el mòbil i demana als assistents un boomerang per al seu Instagram. S’haurà de seguir de prop la jove promesa, ja que, com va demostrar
divendres, farà el que vulgui. ■
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Dones i nenes fent la bugada en un safareig públic, Torroella de Montgrí, 1911-1915.
VALENTÍ FARGNOLI (FONS I COL·LECCIÓ EMILI MASSANAS I BURCET. INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA)

L’art en la fotografia

El fixador de la memòria
visual dels inicis del segle XX
Exposicions i publicacions recorden Valentí Fargnoli
MARTA COSTA-PAU
GIRONA

Un grup de dones i nenes fent la bugada en un safareig públic de Torroella de Montgrí, l’antic trenet d’Olot
circulant damunt el riu Güell, carros
de fusta tirats per mules a la plaça de
Gombrèn, pagesos segant el blat
amb falç en un camp de la Garrotxa,
o una filera de barques de pescadors
descansant en platges encara verges
de poblets de la Costa Brava. Són
imatges que només es guarden a la
memòria de la gent més gran o als arxius fotogràfics familiars o de fotògrafs professionals com ara Valentí
Fargnoli Iannetta (Barcelona, 1885
- Girona, 1944). La seva obra fotogràfica va deixar testimoni de paisat-

ges d’un temps passat, alguns intactes, altres irrecognoscibles i molts
perduts per sempre, que ara es rememoren gràcies a l’exposició Valentí Fargnoli. El paisatge revelat,
que s’exhibeix a la Casa de Cultura
de Girona i que s’emmarca en el
programa d’actes de commemoració del 75è aniversari de la mort del
fotògraf, que la Diputació de Girona
impulsa al llarg de l’any 2019.
Les imatges de l’exposició, comissariada per Àngels Miralles,
provenen de les col·leccions i dels
fons fotogràfics que conserva Inspai, Centre de la Imatge. Des de
l’any 2011, aquesta institució ha dut
a terme les tasques de documentació, restauració i digitalització
d’aquestes valuoses imatges, i avui
les custodia perquè d’ara endavant

es preservin. L’exposició es podrà
veure a Girona fins al 25 de maig i
posteriorment itinerarà per diverses poblacions com ara Peralada,
Lloret, Olot o Roses.
El Centre de la Imatge de la Diputació ha editat un volum dels
Quaderns de Fotografia titulat Valentí Fargnoli. Una memòria persistent, que conté una selecció de textos d’autor que, amb una òptica
contemporània i des de disciplines
tan diverses com la història de
l’art, l’arquitectura, la literatura o
la història de la fotografia, ofereixen una imatge coral i polièdrica
de la figura de Valentí Fargnoli. El
volum també convida el lector a
fer un recorregut geogràfic per les
comarques gironines a partir d’un
àlbum fotogràfic que, prenent com
a punt de partida la ciutat de Girona, transcorre cap a l’interior
per paratges de muntanya i acaba
a la vora del mar.

Viatger
El fotògraf va
immortalitzar
gairebé tots
els pobles de
la regió
de Girona

En el marc de la commemoració del
75è aniversari de Valentí Fargnoli,
aquest any està previst que es publiquin diversos llibres entorn de la figura del fotògrafs, entre els quals el
volum Fotografia en temps de Noucentisme. Adolf Mas, Valentí Fargnoli, Jeroni Martorell i el Repertori
Iconogràfic, escrit per Joan Boadas,
cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona. Boadas és també
comissari de l’exposició Valentí
Fargnoli. L’art en la fotografia, que
es podrà visitar fins al 4 de novembre al Museu d’Història de Girona
i que té com a objectiu posar en valor el treball i la participació en el
projecte Repertori Iconogràfic del
fotògraf.
Dimarts passat, dia 9 d’abril, just
quan es complien 75 anys de l’enterrament de Fargnoli, es va celebrar un acte al cementiri vell de Girona per recordar-lo i es va instal·lar una placa a la seva sepultura per deixar testimoni de la seva
obra. En l’acte hi van participar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, una de les netes del fotògraf,
Júlia Fargnoli, i dues besnetes.e

Diàleg entre
l’art i la ciència a
través de l’aigua
ARA
GIRONA

Alumnes de biologia de primer
d’ESO de tres instituts gironins
–el de Llagostera, i l’Ermessenda
i el Montessori-Palau, de Girona–
protagonitzen el projecte conjunt
Art i ciència, que està inspirat en
elements aquàtics i ha desembocat en l’exposició que es pot visitar fins demà a la biblioteca Ernest Lluch de Girona. Els estudiants van prendre mostres d’aigua
del Llémena i de l’estany de Banyoles i van observar-les amb un
microscopi. Després d’identificar
els organismes observats, els van
fotografiar amb el mòbil i els van
dibuixar en un foli per després
portar els dibuixos a una tela.
Incentivar la creativitat

“Hem apostat per incentivar la
creativitat dels joves en un treball que també ha implicat l’assignatura de plàstica”, explica
Esther Riera, professora de biologia de l’institut de Llagostera. A
la classe de plàstica, els alumnes
van fer els colors a partir de pigments naturals i d’un aglutinant,
i van pintar les teles que finalment s’han acabat exposant, resultat d’un procés de selecció
dels millors treballs.e

La professora Esther Riera
amb cinc alumnes. IES DE LLAGOSTERA

ART

Creacions de 32 artistes s’exposen en plena natura a les Gavarres
ARA
GIRONA

En plena natura, al massís de les Gavarres, el 6 d’abril s’hi van instal·lar
un total de 16 intervencions artístiques efímeres que es podran visitar fins que el pas del temps les acabi esborrant o malmetent. La iniciativa s’emmarca en el Festival Internacional Art i Gavarres, que
aquest any celebra la segona edició
amb la participació de 32 artistes de
8 països diferents. Les obres estan
siruades en espais naturals dels municipis de Girona, Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera i
Romanyà de la Selva.

Una de les creacions artístiques que s’han instal·lat
al massís de les Gavarres. FESTIVAL ART I GAVARRES

Impulsat pel Consorci de les Gavarres, l’Ajuntament de Girona i el
Bòlit Centre d’Art Contemporani,
el festival parteix de la idea que
l’art “pot ser una eina que ajudi a
reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el paisatge, relacionant
l’art i la natura per donar a conèixer el massís de les Gavarres i contribuir al desenvolupament local
dels municipis que envolten aquest
espai natural”. En aquest tipus
d’expressió artística, conegut com
a land art, els artistes treballen
amb els materials del lloc instal·len
les seves creacions.
El programa d’aquesta segona
edició del festival inclou 10 activitats paral·leles, com ara les perfor-

mances que farà el dissabte 13
d’abril la poeta i artista Ester Xargay a Llagostera, o la del Col·lectiu
Vibra el mateix dia a Romanyà de
la Selva. Una altra de les activitats
programades és l’acció artística a
la Font d’en Pericot el dia 16 de
juny, a càrrec de F. Sidera, Narcís
Sancho i Torrent Pagès. Entre els
artistes que participaran en la segona edició del Festival Art i Gavarres també hi ha Pep Aymerich,
Helena Hunter, Ester Baulida,
Aleix Gorgorió, Pedro Marzorati,
Mar Serinyà, René Meller, Júlia
Mata o Mònica Aguilera.
La programació i la ubicació de
les obres es pot consultar al web
artigavarres.cat.e

