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FIRES DE SANT NARCÍS

Domènec Fita: llibre
biogràfic i ‘mapping’ a
la façana de la catedral
L’artista gironí dirigirà una creació de
videoart que es projectarà durant les Fires
GERARD BAGUÉ
GIRONA

Domènec Fita (Girona, 1927) és un
dels grans protagonistes artístics de
les Fires de Sant Narcís, amb el permís de l’incombustible i nonagenari Paco Torres Monsó, que acaba
d’estrenar nova exposició. A més del
documentat llibre biogràfic que ha
publicat Joan Domènech i Moner,
Domènec Fita, l’home de l’art integral (Diputació de Girona), Fita està realitzant, amb el suport tècnic
de l’equip de Bloom, el centre de
creació avantguardista multimèdia
del Parc Científic i Tecnològic de
Girona, un mapping que el dia 31
d’octubre a partir de les vuit del vespre es projectarà a la façana de la catedral de Girona. La ciutat, que fa
poc ha celebrat un festival internacional d’aquesta disciplina, busca
consolidar-se com un referent en
aquest àmbit.
El Tricentenari

El mapping de Domènec Fita porta
per títol 300 anys - ESTEL-CAT, i se
centrarà en el Tricentenari del 1714.
La projecció comptarà amb una
banda sonora creada per Quim Rabaseda, compositor i professor de

l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). En la biografia publicada fa poc, Fita apareix com un
catalanista que ja a principis dels
anys 70 escrivia en els seus dietaris
que calia defensar la llengua i la cultura catalanes, i que, segons el seu
biògraf, creia “amb bonhomia i sense extremismes” que “la riquesa
d’Espanya és en la varietat dins la
unitat, no en una uniformitat de tipus militar”.
Vida, pensament i filosofia

Daniel Giralt-Miracle assegura al
pròleg de la biografia de l’artista gironí que Domènech i Moner “ha documentat com ningú altre havia fet
abans detalls essencials de la vida de
Fita, directament vinculats amb el
seu pensament, amb la seva filosofia creativa i amb la seva evolució
humana i artística”.
Que la biografia de Fita té uns
punts àlgids que han marcat la seva vida i el seu temperament es fa
palès des del primer capítol, en què
es relata el “segon naixement” de
l’artista. Mentre treballava en una
pintura mural al sostre del baptisteri de l’església de Betlem de Barcelona, el 13 de desembre de 1953,
va caure de la bastida i va quedar
inconscient. No el van trobar fins

Domènec Fita manté el seu esperit creatiu als 87 anys. Encara treballa al seu estudi
de Montjuïc i té energia per dirigir el mapping que es projectarà durant les Fires. ACN

Accident
La caiguda
d’una bastida
ha marcat la
seva vida i
també el seu
temperament

l’endemà, estès a terra. S’havia
fracturat la columna vertebral. Cap
diari de l’època no va parlar
d’aquest accident. Quan Fita va recuperar la consciència, passat Nadal, “es va trobar amb el pit i l’esquena enguixats i pesos i cordills
penjant-li de les cames”. “La seva
primera deducció va ser que havia
tingut un accident de cotxe”, explica Domènech i Moner. Llavors, va
lluitar per tornar-se a sentir persona. “D’ençà de la meva caiguda tinc
consciència que visc de regal i m’he
agafat les coses en un sentit de donar els meus talents, frenant la
competència tan desenfrenada a
què ens condueix la vida”.
El llibre de Domènech i Moner
no oblida el vessant pedagògic de Fi-

ta, que va tenir un gran nombre
d’alumnes que acabarien sent artistes. Repassa els seus estudis de belles arts a Barcelona, el seu pas pel
Grup Flamma, l’etapa a l’Opus Dei,
l’aproximació a Montserrat, la Galeria Expoart i la creació de la seva
fundació.
A la Sagrada Família

Domènec Fita ha participat també
en l’obra escultòrica de la Sagrada
Família de Barcelona. És autor, entre d’altres, dels símbols dels quatre
evangelistes als vitralls que trobem
a les columnes que hi ha a prop de
l’altar central. La seva àmplia trajectòria abasta la pintura, l’escultura, la
ceràmica, els vitralls i les arts plàstiques en general.e

Els trets de les Fires
JORDI ARBONÈS, ‘NIF’
GIRONA

Veure com s’acosten les Fires és
emocionant. Descobrir de sobte i
de dia que es munten artefactes i
casetes implica desfermar la imaginació. Mentre s’hi va, mudat i a punt
d’embrutir-se, l’horitzó de llums
s’estira i s’alça amunt, arran del cel.
L’estona més excitant és quan es
guanya el camí que queda abans
d’arribar a l’entrada. Tothom ho fa
a partir de la memòria. La memòria
acostuma a servar plaques que remeten a les festes majors. És plena
d’entrebancs i brutícia, de joia i alegria. De petit vols viure-ho tot immediatament. La paciència és un fre
absolut –anguniós–. La paciència
s’aprèn d’adolescent. De petit vols
entrar de seguida a l’embocadura de
les fires, territori fora mida ple de
llums, música i soroll, per confondre’t amb el garbuix. Gent i més gent
i tu enmig d’una multitud de cares
esverades, lluminoses. Aleshores,
tot s’ha de negociar. Vols fer coses
que no fas altres dies, vols pujar en
una màquina que volta i saltar als

cotxes que xoquen i, encara, en una
altra que es perd enmig de les branques dels arbres. Vols i dols perquè
és impossible abastar-ho tot. Els pares t’acompanyen; intenten governar la teva energia desbocada. El calendari està acotat i, malauradament, no triga a caducar. De petit les
barraques componen una ciutat nova. Allà on no hi havia res hi sorgeix
un carrer major flanquejat de parades, restaurants i xiringuitos. L’olor
dels frankfurts es barreja amb la
dels xurros i els pinchos morunos.
Els peus remouen la grava i el fang.
I et fas gran tornant-hi cada any. En
l’adolescència fas bajanades amb la
colla. Retrobes les escopetes de tota la vida, les que de petit amb prou
feines podies subjectar –t’aguantaven a tu–. Els escuradents eren
l’enemic a batre. Quan de jove hi
passejaves, espiaves. Mentre jugaves i t’enduies premis de poca volada –alcohols destil·lats a l’inframón–, esperaves veure l’amor. Intuïes que l’amor vindria en un dia de
festa. Entre la pols recordaves quan
de petit hi pescaves tortugues petites –vives–. Llavors a la fira hi deambulava el submón dels friquis.

Una de les clàssiques casetes de tir de les Fires
de Girona. CLAUDI VALENTÍ

L’home amb el cap tallat o el nan
malabarista. Sempre hi ha novetats
impressionants –vertiginoses–. És
un territori inhabitual perquè la
mainada se sent valenta i els adolescents hi troben espais de llibertat.
La fira porta i treu il·lusions. Porta
atraccions d’última generació –estratosfèriques–. Porta una de les poques coses interessants que queden
als pobles: la divertida bestiesa de
gaudir socialment d’un no-res construït pel gust de divertir-se. Un goig
de gran calibre. Hi passa de tot i, alhora, tot el que hi passa és fungible.
Ràpid i efímer. És quan és fosc que
la vida és tutti colori, les botzines, la
música i l’atracció sorollosa de les
tómboles fan avinent l’esplendor de
la nova ciutat. I les escopetes? I els
trets que mai no encerten diana? És
ple d’armes: escopetes, metralladores, fletxes, anelles, boles, dards i eines que remeten a la vida analògica,
pedestre. Entranyable antigor. Disparar en una parada de fira és una de
les millors coses que es poden fer:
satisfà, creure’s que es té punteria.
La fira conté algunes de les llesques
determinants de la vida: la infantesa, l’adolescència i la solitud.e
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SUPLEMENT ESPECIAL

Un «mapping» de
Domènec Fita i
una gran cercavila,
les millors novetats
S’han programat més de 200 actes a partir d’avui i fins al
2 de novembre amb un pressupost de 400.000 euros
CÈLIA ROCA | GIRONA

Un mapping creat per Domènec
Fita que es projectarà a la façana
de la Catedral i una cercavila de
gran format a la Gran Via de Jaume I seran les principals novetats
de l’edició d’enguany de la Festa
Major de Girona, que se celebradel  d’octubre al  de novembre.
«Les Fires d’aquest any s’acosten
molt al model ideal de com creiem
que haurien de ser: properes al
carrer i als barris i més participatives» va destacar la tinenta d’alcalde i regidora d’Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, durant
la presentació dels actes.
Madrenas també va posar èmfasi en el nou disseny del programa imprès d’activitats, que inclou més de  actes. La regidora també va subratllar «la consolidació de la voluntat i els esforços
per fer que les Fires siguin molt
més participatives» i que es facin
«activitats a tots els barris», com la
penjada de mosques a Sant Nar-

cís, el circ al carrer a Taialà, els jocs
tradicionals i populars a l’Eixample o l’inici del recorregut de la cercavila inaugural des de Vista Alegre, a banda del retrò de coets als
barris de la ciutat després del pregó.
Madrenas també va fer una
menció especial a les entitats i associacions de la ciutat implicades
en l’organització dels actes. El 
d’octubre, de les  del vespre a les
 de la nit la façana de la Catedral
acollirà un dels actes estrella de la
programació de Fires d’enguany:
el mapping creat per l’artista gironí
Domènec Fita sota el títol de 
anys. Estel-cat. L’espectacle La bella i les bèsties, de la companyia
Carros de Foc, que es farà el 
d’octubre, també serà un pol d’atracció de les Fires d’enguany amb
una cercavila de gran format que
recorrerà un tram de la Gran Via
de Jaume I, un carrer fins ara inèdit com a escenari de les activitats festives.
Altres novetats d’aquesta edició

seran la gimcana popular a la plaça de Miquel de Palol o la gran parada de bandes musicals, que
acabarà amb un concert conjunt
a la plaça de Sant Feliu. Aquest any
també es recuperarà l’esplanada
de La Copa per fer-hi activitats
diürnes i s’hi han programat activitats diverses, com un circuit d’aventura o els concerts per a públic
familiar a l’Espai Copeta, que ja
s’havien fet en els dos anys anteriors.
Enguany es consolidaran propostes iniciades en les darreres
edicions, com el campionat de
botifarra, el sopar popular, la baixada d’andròmines per l’Onyar, el
concurs d’engalanament de carrers o la pujada nocturna a Sant
Miquel.
El pregó
Un maridatge entre la Fundació
Astrid- i el Cor Geriona serà el
protagonista del pregó que se celebra aquest vespre. La Fundació
Síndrome de Down de Girona i

Domènec Fita serà el protagonista del «mapping» d'aquest any.
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Artur Mas s’enfronta a
Rajoy i manté la consulta
El president català acusa el
Govern de «fer el ridícul» i pretén
denunciar-lo per «abús de poder»

Un 68,5% dels gironins
votaria «sí-sí» el 9-N, segons una
enquesta de la Generalitat

ANIOL RESCLOSA

Fita
projecta
«l’obra
d’obres»
LA CATEDRAL DE GIRONA ES CONVERTEIX EN L’ESCENARI DE LUXE D’UNA VIDEOPROJECCIÓ
MOLT DINÀMICA DE L’ARTISTA GIRONÍ QUE INCLOU PECES DE TOTES LES ÈPOQUES I ESTILS 12

ERC (38-39 escons) amplia la
distància respecte a CiU (32-33) i
guanyaria les eleccions 3 a 8

El sector carni gironí
esquiva el veto rus
exportant al Japó i la Xina
LES VENDES A PAÏSOS EXTRACOMUNITARIS ES DISPAREN
UN 25 PER CENT EN ELS ÚLTIMS TRES ANYS 31

Figueres acollirà
un festival amb
promocions
vinculat a Dalí

El Govern obre la
porta a estudiar
aturar el Pla de
Cap de Creus

Comerç Figueres promou el projecte, en què hi haurà sortejos de nits
d’hotel a  , menús dalinians,
descomptes o espectacles. 23

ELS ALCALDES HAN
DEMANAT UN INFORME
JURÍDIC PER «DEFECTES» 24
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Fires de Sant Narcís 2014

El mapatge
de Fita dóna
vida a la façana
de la catedral
a Centenars de gironins van seguir l’estrena de l’obra
‘300 anys. Estel.cat’ a L’artista genera un diàleg entre
la seva obra, la relació amb la Seu i les Fires de Girona
Dani Vilà
GIRONA

L’artista Domènec Fita va
culminar ahir la seva relació amb la catedral. L’estrena del mapatge fet expressament per a aquest
dia de Fires titulat 300
anys. Estal.cat va servir
perquè l’artista convertís
la façana de la catedral en
una tela més de les centenars que ha pintat al llarg
de la seva trajectòria.
La videoprojecció sobre
la façana de la Seu va permetre iniciar l’experiència
artística amb una trituradora de paper com si fossin uns telons imaginaris,
per després jugar a la façana amb composicions diverses. La interacció de la
catedral amb Fita també
es va fer evident en el mapatge amb imatges del
Crist jacent de l’interior de
la catedral, amb el vitrall o
el Sant Narcís de la façana,
totes, obres de l’artista. El
joc plàstic també va permetre veure Fita ensabo-

FESTA ALTERNATIVA

Centenars de
persones al
Corremosques
—————————————————————————————————

La presentadora Leticia Sabater va fer ahir el pregó de la
sisena edició del Corremosques, a la plaça del Correu
Vell. Un any més, la festa va
atraure un gran nombre de
persones. Crits de “Leti, Leti”
es van anar repetint fins que
Sabater va sortir al balcó,
amb una hora de retard sobre
l’horari previst. ■ GLÒRIA SÁNCHEZ / ICONNA

La frase

—————————————————————————————————

“Sempre he estat
lligat de manera
íntima a la catedral,
amb aquesta obra
es culmina el procés”
Domènec Fita
ARTISTA I CREADOR DE ‘300 ANYS.
ESTEL.CAT’

nant la façana, la recuperació dels apòstols amb un
cromatisme especial i, en
una tercera fase de la projecció, diversos dibuixos,
pintures, serigrafies i
obres que Fita ha fet des
dels seus inicis amb la catedral com a protagonista
i alguns fets aquests darrers mesos expressament
per al mapatge.
Culminació amb la Seu
El mateix Fita va reconèixer ahir: “Sempre he estat
lligat d’una manera molt
íntima amb la catedral, però em faltava una part, que
és la història del present i,
d’alguna manera, amb

l’obra que presentem culmina tot el procés.” No va
passar per alt la càrrega
simbòlica del títol, amb clara referència al procés que
està vivint el país, i, en
aquest sentit, va remarcar:
“Estem en un any molt emblemàtic” i “posar l’estel
tothom sap què representa”. En el marc de les Fires,
la projecció acaba amb un
gran cromatisme i la figura
de Sant Narcís.
La música de l’obra va
ser de Joaquim Rabasseda,
que va escollir fragments
de peces que s’havien interpretat el 1710 amb la inauguració d’aquesta part
de la construcció. Rabasseda va indicar que la música
escollida “té la funció de
marcar el ritme i donar coherència i direcció estètica” en una obra que ha definit com “a joc i experiment
en l’àmbit plàstic”. Es va
tallar l’accés per evitar més
aglomeracions de la gentada que hi havia. La projecció d’un quart d’hora es va
fer fins a les onze. ■

Un moment del mapatge de Fita ahir a la façana de la catedral ■ JOAN SABATER

Puigdemont: “L’obra d’obres de Domènec Fita”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El mapatge de Domènec Fita
que es va estrenar ahir a la façana de la catedral és un encàrrec que al mes de febrer
van proposar la regidora responsable de Fires, Marta Madrenas, i el gerent, Albert Riera, a l’artista gironí en una visita. Per aquest motiu, l’alcalde de Girona, Carles Puigde-

mont, va definir l’obra com
“un veritable monument, una
obra d’art de creació netament gironina. Es podria dir
d’alguna manera que estem
davant de l’obra d’obres de
Domènec Fita”. En la mateixa
línia, Puigdemont va certificar
que l’obra s’ha fet “amb llibertat absoluta” i va subratllar la

voluntat de Fita, de 87 anys,
“de fer el tafaner cap a nous
llenguatges”, fent gala sempre de l’experimentació que al
llarg de la seva trajectòria ha
fet l’artista. Puigdemont no va
dubtar a qualificar-ho com a
resultat “excepcional” d’una
obra “efímera que quedarà
per a la història”.

Permeten que reobri
la barraca del SEPC
Dani Vilà
GIRONA

L’Ajuntament de Girona
ha decidit aixecar el precinte de la barraca del Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans (SEPC) de l’espai
de la Copa, on van detectar
que es venia alcohol a una
menor. El sindicat va admetre públicament que lamenta els fets i que dóna
ple suport a l’eradicació de

pràctiques nocives per als
joves. A més, va assegurar
que “redoblaran” els esforços perquè no tornin a passar fets semblants. Uns
mossos de paisà van aixecar acta dissabte passat de
la venda d’alcohol a una
menor en aquesta barraca i
dilluns el consistori en va
comunicar el tancament.
La barraca només pot vendre refrescos i alcohol de
baixa graduació. ■
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Leticia Sabater arrassa amb un pregó del
«corremosques» multitudinari 15

COORDINEN Tapi Carreras i Laura Fanals A/E girona.diaridegirona@epi.es

Domènec Fita porta la seva «obra d’obres»
a la façana de la Catedral de Girona
La projecció a l’edifici monumental inclou dibuixos, gravats i serigrafies de l’autor en un escenari espectacular i ple de gent
ANIOL RESCLOCSA

GIRONA | TAPI CARRERAS

La façana de la Catedral va convertir-se ahir en una explosió de colors i moviment i en un escenari de
luxe per la videoprojecció «
anys. Estel.cat», cret per Domènec Fita. Es va poder veure des
d’un martell que convertia en bocins la façana fins al propi Fita ensabonant la Catedral barrejats amb
gravats i serigrafies de l’autor, alguns
generats per l’ocasió i altres repescats de . La música escollida,
sota la direcció de Joaquim Rabasseda va ser de caràcter gòtic i a
i la tècnica i els recursos audiovisuals provenien del Bloom.
L’alcalde, Carles Puigdemont,
havia advertit ja que el mapping que
es veuria a la nit era «un veritable
monument, una obra d’art de creació netament gironina. Es podria dir
d’alguna manera que estem davant de l’obra d’obres de Domènec
Fita».
La projecció va lligar passat, present i futur tot jugant amb diversos
elements. Per una banda, constava de dibuixos antics de Fita, fent referència al passat i a la seva vinculació amb la Catedral –on hi té obres com el Crist jacent, un vitrall o
el sant Narcís de la façana (que va

Es va veure un crist jacent,
els Apòstols, un Sant Narcís
envoltat de colors i dibuixos de
la Catedral actuals i de 1942
La música barroca va
donar ritme als recursos
audiovisuals i es va recuperar
una peça de l’any 1710

La façana de la Catedral va convertir-se en un escenari de luxe per una projecció històrica.

quedar encerclat una estona)–, i
també de la música que es va interpretar el , ara fa més de
 anys, des de la façana de la Catedral quan es va inaugurar la remodelació d’aquest espai.

Per altra banda, es va incloure
també la vessant del Fita artista
oberta a nous llenguatges creatius,
com els que ofereix la videocreació
que permetia una relectura de la façana de la Catedral sota diferents

paràmetres. La projecció va fer un
recorregut per la història i el patrimoni de la ciutat i, especialment de
la Catedral. A banda del crist Jacent,
van aparèixer també els Apòstols i
un Sant Narcís envoltat de colors, en

una part final que és la que va
guanyar-se el nom de «màpping»
perquè és on realment es van aprofitar els relleus que té la façana de
la Catedral.
Sobre el títol de l’obra, l’autor va
explicar que que, malgrat que li costava posar noms a les coses, li feia
una especial «il·lusió» que l’obra
portés aquest nom perquè va remarcar que «estem en un any molt
emblemàtic» –per això comença
amb « anys»–, «l’estel tothom
sap què representa» i «hi vaig voler
afegir el punt cat» en relació amb el
moment actual que viu el país.
La projecció es va fer a les vuit del
vespre i les escales de la Catedral es
van omplir de gom a gom. El «màpping» es va anar repetint durant tres
hores.
FECASARM

La Rambla se sent marginada per Fires
GIRONA | DdG

Els establiments de la Rambla
Llibertat de Girona se senten marginats en la programació de les Fires d’aquest any. El president de la
comissió de la Rambla de l’Associació de Bars, Restaurants i Oci del
Barri Vell de Girona, Francesc Planas, ha posat de manifest que la
seva entitat, membre de la Fecasarm, se sent «totalment discriminats i oblidats ja que a La Rambla no s'hi fa cap tipus d’activitat a

excpció d’avui, dia de Tot Sants. En
aquest entit, apunta que, aquests
dies als establiments «no hi ha mai
ningú» ja que totes les activitats de
les fires es concentren en d'altres
punts de la ciutat. Apunten per
exemple, que el dia de Sant Narcís,
festiu a la ciutat, al migdia, hi havia terrasses buides malgrat que la
ciutat era un formiguer de veïns i
de visitants.
Aquesta, però, no és l’única
queixa dels establiments de la

Rambla. El president de la comissió també va insistir en la denunciar que l’actual distribució de terrasses dels locals són un «caos». Va
assenyalar que alguns negocis no
tenen la terrassa al davant del seu
local i que això fa que la gent quan
seu en una cadira no sàpiga en
quin locals ha de consumir. Hi ha
establiments que tenen les terrasses creuades amb el negoci del
costat o la tenen allunyada a vint
metres.

Fes-te-veure!!!

ANUNCIA’T A

Una terrassa buida a la Rambla, el dia de Sant Narcís.
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