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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
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Un llibre recull
l’obra en premsa de
Jaume Ministral
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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
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Carles Palacio, un ‘jove
fotògraf’ triat per Inspai



Cultura i Societat

� Diari de Girona DIMARTS, 17 DE MARÇ DE 2015 43

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. 
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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
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