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L’artista anglès John Mor-
rison (Woodford, 1942),
establert a la Pera (Baix
Empordà) des del 2004, va
morir dissabte als 77 anys.
Pintor amb una àmplia
trajectòria, John Morri-
son no era gaire conegut a
les comarques gironines
perquè va residir a Andor-
ra la major part de la seva
trajectòria artística, del
1967 al 2003, abans de
traslladar-se amb la seva

família a la Pera.
La Fundació Valvi va fer

una exposició de l’etapa de
maduresa de l’artista la
tardor del 2017 i ja tenia
emparaulada una segona
part de la retrospectiva de
cara a la tardor del 2022.
El destí ha volgut que, pre-
cisament, sigui la seva fi-
lla, Fiona Morrison, l’artis-
ta que exposa aquest mes.
Com explica la directora
de la fundació, Maguí No-
guer, “el seu pare estava
en actiu i treballava per
exposar també obra re-
cent i, no podria ser d’una
altra manera, la Fundació
Valvi portarà a terme l’ex-
posició prevista amb l’aju-
da de la seva filla”.

En l’esmentada exposi-
ció, John Morrison o
l’obertura a la intuïció, ja
es va poder resseguir el ca-
mí de la seva obra dels úl-
tims anys vuitanta fins als
primers noranta, una eta-
pa que va suposar un pas
més enllà en la llibertat
pròpia a l’hora de crear.
Concretament, cap a l’any
1987 Morrison va comen-
çar un camí envers el seu
propi classicisme. Alesho-
res ja es remarcava en el
catàleg de la mostra que al
seu país gaudia d’un llarg
currículum d’exposicions
i, per tant, un reconeixe-
ment. “Tot i que no és la
primera vegada que expo-
sa a les comarques gironi-

nes, continua essent un
desconegut per al nostre
públic, però no pas per a la
crítica. La seva extensa
trajectòria figura al cantó
de noms com Tom Car o
Grau Garriga”, destacava
en el text Maguí Noguer.

John Morrison era un ar-
tista prolífic que havia ex-
perimentat també amb el
simbolisme i la semiabs-
tracció, creant un univers
de motius i colors. Una
etapa artística que és la
que la Fundació Valvi mos-

trarà, ja amb caràcter
d’homenatge pòstum, en
la pròxima exposició.

La cerimònia de funeral
pel difunt tindrà lloc de-
mà, a les 4 de la tarda, a la
parròquia de Sant Isidor
de la Pera. ■

J. Camps Linnell
LA PERA

Mor l’artista anglès
John Morrison
El pintor, resident a
la Pera, preparava
una exposició a la
Fundació Valvi

John Morrison, el dia de la inauguració de l’exposició a la Fundació Valvi (2017) ■ QUIM PUIG

L’exposició Rahola foto
2019, que inclou una se-
lecció de les 53 imatges
presentades a la desena
edició dels premis Carles
Rahola de Comunicació
Local, es va inaugurar ahir
a la seu de la Demarcació
de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
(carrer Nou del Teatre, 1),
on es podrà visitar fins al
31 de juliol. L’exposició,
coorganitzada per la Dipu-
tació de Girona, formarà
part després del seu pro-
grama d’exposicions itine-
rants, de manera que les
institucions, associacions
i entitats que vulguin aco-
llir-la, ho podran demanar
a través del portal web
ddgi.cat/exposicions.

Rahola foto 2019 in-
clou les fotos selecciona-
des en aquesta convocatò-
ria, dels fotoperiodistes
Martí Albesa, David Apari-
cio, Joan Castro, Pere Du-
ran, Aniol Resclosa, Àngel
Reynal, Jordi Ribot, Glòria
Sánchez i Marc Sureda. A
més, la mostra d’aquest

any inclou també les foto-
grafies guanyadores de les
deu edicions dels premis
Carles Rahola, signades
per Jordi Ribot (guanya-
dor de la primera i la vuite-
na edició), Jordi Velasco
(segona edició), Eddy Ke-
lele (tercera), Joan Castro
(quarta), Pere Duran (si-

sena) i Aniol Resclosa, que
ha guanyat la cinquena,
setena, novena i desena
edició dels premis.

En la presentació de
l’exposició, el president de
la Demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes,
Joan Ventura, va fer refe-
rència a les “creixents difi-

cultats” que els fotoperio-
distes tenen per dur a ter-
me la seva feina “amb lli-
bertat i professionalitat”.
Arran dels problemes amb
les forces de seguretat que
Aniol Resclosa va tenir per
fer fotos d’un desnona-
ment, el Col·legi de Perio-
distes es va adreçar al sub-

delegat del govern espa-
nyol a Girona i al president
de l’Audiència, i finalment
va ser el secretari coordi-
nador provincial de Justí-
cia qui va contestar amb
un llarg text en què desta-
caven punts com aquests:
“Per norma general, es pot
gravar o fotografiar qual-
sevol persona en llocs pú-
blics quan el dret a la infor-
mació prevalgui sobre el
dret a la informació.”
També “per norma gene-
ral, el dret a la llibertat
d’expressió i informació
preval sobre el dret a la in-
timitat”. En tot cas, es ma-
tisa que “perquè prevalgui
el dret a la informació so-
bre el dret a la intimitat
també cal que la informa-
ció, a més de ser veraç, si-
gui d’interès general i no
inclogui expressions in-
equívocament injurioses o
vexatòries contra les per-
sones”. La resposta del se-
cretari coordinador pro-
vincial de justícia deixa
molt clar que “en cap cas
les forces de seguretat po-
den demanar a un perio-
dista ni a un ciutadà que
esborri cap foto”. ■

La inauguració de l’exposició de les millors fotos presentades als premis Carles
Rahola, al Col·legi de Periodistes, serveix per reclamar un fotoperiodisme lliure

El dret de fer fotos
Xavier Castillón
GIRONA

L’exposició, amb alguns dels protagonistes: Glòria Sánchez, Joan Castro, Aniol Resclosa, Joan Ventura i Jordi Ribot ■ LL. SERRAT

‘Rahola foto
2019’ inclou
també les fotos
guanyadores de
les deu edicions
dels premis
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■El festival benèfic de dansa Gi-
rona en moviment celebrarà del 
al  de juliol la seva segona edició,
en la qual manté l’aposta per ofe-
rir dansa de primer nivell i espec-
tacles de producció pròpia. El fes-
tival, impulsat per l’Associació
Cultural David Rodríguez i Onco-
lliga Girona, té com a objectiu
apropar al públic gironí l’art de la
dansa i el talent de ballarins cata-
lans i internacionals de primer ni-
vell i, alhora, recollir fons per mi-
llorar la qualitat de vida dels ma-
lalts de càncer de les comarques
gironines i les seves famílies.

El festival es va presentar ahir
en una roda de premsa en la qual
van participar la presidenta de la
Fundació Oncolliga Girona, Lluï-
sa Ferrer; el ballarí gironí David
Rodríguez, director del festival, i
la regidora de Salut, Eva Palau, qui
va agrair la tasca d'ajuda als ma-
lalts de càncer i va animar a gaudir
dels espectacles programats i a
participar de les activitats gratuï-
tes que se celebraran al carrer. 

El director del festival, per la
seva banda, va destacar que «Gi-
rona en moviment és un viatge a
la recerca de noves experiències
amb la millor dansa del moment
i un espai de diàleg i solidaritat en-
tre diversos agents del món de la
cultura i la salut». «Imaginem Gi-
rona com una futura ciutat de la

dansa, una referència en l’àmbit
català i europeu amb la cultura
com a element transformador i de
motor del país», va afegir.

L’espectacle estrella del festival
tornarà a ser la gala «Catalunya

dansa contra el càncer», en la qual
participaran una vintena de balla-
rins catalans que dansen en com-
panyies de prestigi de tot el món.
Després de l’èxit de la gala cele-
brada l’any passat, els organitza-
dors n’han programat dues ses-
sions, una el dissabte,  de juliol
(. h) i una altra el diumenge
(. h). Per a molts dels balla-

rins i ballarines catalans que par-
ticiparan a les gales es tracta d’una
de les poques ocasions en què po-
den actuar a Catalunya.

A més de les dues gales al Teatre
Municipal, el públic podrà gaudir
en aquesta edició d’un espectacle
de dansa i música creat especial-
ment per al festival: Mare vull ser
pescador (Auditori de la Mercè, 

de juliol – . h). L’espectacle
narra les aventures i les històries
d’amor de tres pescadors catalans
a través de coreografies originals
creades i interpretades per tres
ballarins internacionals, amb la
música en directe del grup d’ha-
vaneres Port Bo. Un espectacle de
caràcter mediterrani apte per a
tota la família que, seguint la més
pura tradició de les cantades d’ha-
vaneres, es clourà amb un cremat
al claustre de La Mercè.

El vessant més didàctic
El festival no oblida el seu vessant
més didàctic i formatiu al voltant
de la dansa i la salut. Així, la pro-
gramació inclou conferències i
activitats paral·leles. Com a nove-
tat, s’ha programat també el taller
Un viatge al món del ballet, dirigit
a nens i nenes d'entre  i  anys.
En l’àmbit formatiu es repeteixen
les jornades Ballem!, amb cursos
intensius de ballet clàssic, dansa
contemporània i benestar, impar-
tits per ballarins que participaran
a les gales i per professionals de
disciplines com el pilates, el ioga
i el taitxí. L’organització també vol
convidar tothom a gaudir dels be-
neficis de la dansa amb l’activitat
Ball al Carrer: dues tardes inten-
ses de tallers i demostracions de
la plaça de Catalunya ( juliol de
. h - . h i  juliol . h -
. h).

Girona en moviment aposta per la
millor dansa i la producció pròpia
La segona edició del festival benèfic, organitzat per la Fundació Oncolliga Girona i l’Associació Cultural David Rodríguez,
tindrà lloc del 4 al 7 de juliol Enguany s’han programat dues funcions de la gala «Catalunya dansa contra el càncer»

La gala «Catalunya dansa contra el
càncer» tornarà a ser el gran
espectacle del festival. ANIOL RESCLOSA

DdG GIRONA

■La seu de Girona del Col·legi de
Periodistes acull l'exposició Raho-
la foto , una selecció de les 
imatges que es van presentar a la
desena edició dels Premis Carles
Rahola de Comunicació Local. La
mostra –de la qual s’ha editat un
catàleg– està organitzada per la
Diputació de Girona i la Demar-

cació de Girona del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, i es pot vi-
sitar fins el pròxim  de juliol.
Després, passarà a integrar-se al
programa d’exposicions itine-
rants de la Diputació.

L’exposició correspon a una se-
lecció, ampliada en el catàleg, dels
treballs presentats a la categoria
que premia la millor fotografia de
premsa en la darrera edició dels
premis. Nou professionals ens si-
tuen davant d’alguns dels fets més
destacats del , amb especial
atenció a les manifestacions de
suport al procés i als presos que es
van dur a terme al llarg de tot l’any. 

No obstant això, la imatge
guanyadora, obra del fotògraf de
Diari de Girona Aniol Resclosa,
no té res a veure amb el clima po-
lític del país, i ens demostra, una
vegada més, que fer una bona fo-
tografia no és el mateix que saber
fer fotos. Podria ser una imatge
com tantes altres de la recerca de
l’arma d’un crim, però la sorpre-
nent simbiosi dels agents amb el
camp d’avellaners cobert per la
neu és d’una bellesa quasi hipnò-
tica, amb una força que atrapa.

Rahola foto  inclou fotos
de Martí Albesa, David Aparicio,
Joan Castro, Pere Duran, Aniol

Resclosa, Àngel Reynal, Jordi Ri-
bot, Glòria Sánchez i Marc Sure-
da. Pel què fa a les fotos dels anys
anteriors, són de Jordi Ribot
(guanyador de la primera i vuite-

na edició), Jordi Velasco (segona
edició), Eddy Kelele (tercera),
Joan Castro (quarta), Aniol Res-
closa (cinquena, setena, novena i
desena) i Pere Duran (sisena).

El Col·legi de Periodistes acull la
mostra fotogràfica dels Rahola
L’exposició, que es podrà
veure fins el 31 de juliol, recull
una selecció de les imatges
presentades als premis

«Rahola foto 2019» mostra imatge de nou professionals. MIQUEL MILLAN
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 Inauguració de l'exposició «Rahola 

foto 2019»
Por Redacción Girona - 18 junio, 2019

Aquest matí s’ha inaugurat a la seu del Col·legi de Periodistes de la Demarcació de 

Girona l’exposició «Rahola foto 2019», una selecció de les cinquanta-tres imatges que es 



van presentar a la desena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La 

mostra, de la qual s’ha editat un catàleg, està organitzada per la Diputació de Girona i la 

Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i es pot visitar fins al 31 

de juliol. Després, passarà a integrar-se al programa d’exposicions itinerants de la 

Diputació.

Aquesta exposició correspon a una selecció, ampliada en el catàleg, dels treballs 

presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició 

dels premis. Nou professionals ens situen davant d’alguns dels fets més destacats del 

2018, amb especial atenció a les manifestacions de suport al procés i als presos polítics, 

que es van dur a terme al llarg de tot l’any.

La imatge guanyadora, però, no té res a veure amb el clima polític del país, i ens 

demostra, una vegada més, que fer una bona fotografia no és el mateix que saber fer 

fotos. Podria ser una imatge com tantes altres de la recerca de l’arma d’un crim, però la 

sorprenent simbiosi dels agents amb el camp d’avellaners cobert per la neu és d’una 

bellesa quasi hipnòtica i desprèn una força que atrapa inevitablement la mirada.

La mostra d’aquest any, a més, té un complement imprescindible: les fotografies 

guanyadores de les deu edicions dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. Totes 

van capturar un fragment de la realitat canviant que ens envolta i el van convertir, amb 

un «clic», en un instant fixat a la nostra memòria.

«Rahola foto 2019» inclou fotos de Martí Albesa, David Aparicio, Joan Castro, Pere 

Duran, Aniol Resclosa, Àngel Reynal, Jordi Ribot, Glòria Sánchez i Marc Sureda. Pel que 

fa a les fotos dels anys anteriors, són de Jordi Ribot (guanyador de la primera i vuitena 

edició), Jordi Velasco (segona edició), Eddy Kelele (tercera), Joan Castro (quarta), Aniol 

Resclosa (cinquena, setena, novena i desena) i Pere Duran (sisena).

Les institucions, associacions i entitats que vulguin acollir-la poden demanar-la per mitjà 

del portal web www.ddgi.cat/exposicions, on trobaran tota la informació necessària i el 

full de sol·licitud en línia.

Redacción Girona




