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CONTINGUT 

Descripció  Amb motiu del centenari del naixement del fotoperiodista Pablo García Cortés, 
Pablito (Almeria, 1922 - Girona, 1999), la Diputació de Girona presenta l’exposició 
«Pablito, una visió propera». Es tracta d’una selecció d’imatges captades pel 
fotògraf que mostren l’activitat social, política i artística de les comarques de 
Girona i la seva transformació al llarg de gairebé tres dècades.  

Entre els anys 1957 i 1984 Pablito es va acostar al món de la cultura, l’esport i l’oci 
nocturn gironins gràcies a la seva habilitat com a fotoperiodista, però també per la 
seva dimensió humana, i fruit d’això en va recollir un bon nombre de testimonis 
gràfics. 

Pablito va ser, tal com l’ha definit el seu fill, Paul Garcia, un «influencer dels anys 
setanta» que va documentar els anys del boom turístic de la Costa Brava amb 
imatges de personalitats, artistes i famosos d’arreu del món.  

L’activitat realitzada per Pablo García Cortés, Pablito, durant tres dècades a les 
comarques de Girona va generar un important fons fotogràfic integrat per més de 
78.000 imatges i 50 objectes fotogràfics. L’any 1993 la Diputació de Girona i el 
mateix fotoperiodista van acordar l’ingrés d’aquest fons a l’Arxiu d’Imatges Emili 
Massanas i Burcet, actualment integrat a INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona. 

 

Any producció 2022 

Característiques 53 fotografies agrupades per cinc grups temàtics: General, Món de la Nit, Polítics, 
Esport i Personatges Famosos. 

 

Suport Marcs de fusta 



   

 

Mesures - 35 fotografies 70x53 cm. Emmarcades amb fusta, paspartú  incorporat, 
sense vidre. Penjades a paret. 

- 9 fotografies 95x70 cm.  Emmarcades amb fusta, paspartú  incorporat, 
sense vidre.  Penjades a paret. 

- 8 fotografies 130x210 cm. Muntades per parelles damunt estructures de 
fusta independents, situades al centre de la sala. 

 

Elements de senyalització 

Banderola Opcional: cal sol·licitar el disseny. Impressió a càrrec de qui sol·licita l’exposició 

Elements de sala 

Plafons Sí, text de presentació de 54 × 75 cm 

Cartel·les Incorporades a les fotografies 

Fulls sala No 

Mobiliari No 

Audiovisual Si (2) 

 

 

REQUERIMENTS TÈCNICS SALA D’EXPOSICIONS 

Ubicació Preferentment planta baixa 

Superfície Mínim 80 m2 

Internet No cal 

Il·luminació Focal 

Connexió elèctrica Si (2 punts de llum)  

Seguretat Si 

Transport/muntatge Oficina de Difusió 

 

 

 

 
 
 
 
Pablito a l’interior d’un cotxe durant la realització d’un 
reportatge a l’Escala, 18 de setembre de 1974. (Foto: Autoria 
desconeguda. Fons Pablo García Cortés, Pablito. INSPAI, Centre 
de la Imatge. Diputació de Girona.) 


