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El «Crist Jacent» de Domènec Fita reposa a la capella del Sant Sepulcre, rere l’absis de la Catedral de Girona. FONS CAPÍTOL CATEDRAL DE GIRONA/GUSTAU TORRES

El «Crist Jacent» de Fita sortirà per primer
cop de la Catedral pels 90 anys de l’artista
L’escultura s’incorporarà a la Casa de Cultura a una de les cinc exposicions per commemorar l’aniversari del creador
El bisbe Francesc Pardo anuncia que la Santa Seu ha concedit la medalla Pro Ecclesia et Pontifice a l’escultor gironí
DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ L'escultura en marbre Crist Jacent, obra de Domènec Fita de
, considerada la peça d'art del
segle XX més notòria de la Catedral de Girona, baixarà per primera vegada a la part més mundana
de la ciutat per exhibir-se a partir
del  de novembre a la Casa de
Cultura.
L’escultura serà una de les peces destacades d’una de les cinc
exposicions programades per
commemorar el è aniversari de
l'escultor, que viu a la seva casa de
Montjuïc, on durant anys va tenir
una escola d'art on es van formar
nombrosos gironins.
Les institucions gironines han
convingut celebrar en gran els 
anys d'un artista que, segons va
dir ahir en la presentació el comissari del programa, l'arquitecte
Kim Bover, ha demostrat posseir
una creativitat «sense límits» que
ha impedit que se'l pugui etiquetar en cap estil perquè «ell ha creat
el seu propi estil».
L'aniversari del creador d’«art
integrat», que té obra també a la
Sagrada Família de Barcelona,
s'escaurà el  d'agost, i ha de servir per fer evident la gran diversitat de materials i de temes tractats
per un artista que pateix invalidesa arran d’un accident de joventut, i que també és un exemple de
«perseverança i superació». Els
actes en honor de qui suma ja 
anys d’activitat creativa començaran els mesos d'octubre i novembre i duraran fins el mes de gener.
La primera exposició es farà al
Museu d'Art de Girona i rep el títol
Divorcis amb la tradició. Dirigida
per la mateixa directora del mu-

Medalla Pro
Ecclesia et
Pontifice
El bisbe Francesc Pardo va
anunciar ahir que la Santa
Seu ha concedit, a petició
seva, la medalla Pro Ecclesia
et Pontifice a Domènec Fita
per «haver sabut expressar
l’experiència de Déu amb
bellesa». Fita serà el tercer
gironí a rebre la insígnia
pontifícia, després del notari
Ramon Palomero i Domènec
Bosch, ja traspassat, que va
presidir el Patronat de la
Santa Creu de la Selva. D.B.
GIRONA

Fita, davant d’una de les seves obres. MARC MARTÍ

seu, Carme Clusellas, s'inaugurarà per les Fires de Sant Narcís per
mostrar obres fetes per encàrrec
com ara el cap de Sant Benet del
Monestir de Montserrat, Sant Andreu, o les maquetes de l'escultura
Pau i Treva de l'Abat Oliva.
La Fundació Valvi acollirà Laberint de la llibertat a través del nu,
dirigida per Maguí Noguer, que a
partir del  de novembre mostrarà
la formació acadèmica de Fita i el
camí recorregut per l'artista per
trencar amb la tradició fins arribar
a l'abstracció a través de dibuixos,
pintures i escultures que tenen el
denominador comú del nu.
La Casa de Cultura acollirà
dues exposicions més a partir del
 de novembre. A la planta baixa

es podrà visitar El buit sobre el ple,
on s’incorporarà el Crist Jacent de
la Catedral, que requerirà d'una
grua per ser extret per sobre de les
reixes de la capella del Sant Sepulcre on es troba des del fa més de
mig segle. Aquesta mostra, dirigida per Sebastià Goday i Lluís Freixas, també tindrà l'Ecce Homoi vol
mostrar el diàleg entre l'ombra i el
relleu a través d'escultures, pintures i altres peces.
A la seu de la Fundació Fita, situada a la segona planta de la Casa
de Cultura, s'instal·larà Geometrització per la ruptura, una mostra organitzada per Ignasi Esteve
amb la voluntat de mostrar la sistemàtica del treball de Fita.
Finalment, el  de novembre
s'inaugurarà a l'Auditori de Girona Un gest sobre textures i colors,
amb escultures i obra pictòrica de
gran format de Fita amb motiu de
l'estrena de la composició musical escrita per a l'ocasió per Joaquim Rabasseda i dirigida per Ricard Oliver, al front del Cor de
Cambra de la Diputació.
En dia inaugural de les mostres
de la Casa de Cultura, l'abat de
Montserrat, Josep Maria Soler,
pronunciarà una conferència sobre L'Art Contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II.
Per altra part, es presentarà el
llibre Unes mirades en l'obrar de
Fita, amb textos de Narcís Comadira, Joaquim Español, Pilar Parcerisas, Lluïsa Faxedas, Joaquim
Jubert i Judit Subirachs.
A l'acte també hi van participar
Eudald Casadessús, delegat del
Govern a Girona, Marta Madrenas, alcaldessa, i Pere Vila president de la Diputació.
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La fita d’en Fita

E
Comencen a construir la
pista de jocs del barri de
Sant Miquel, a Olot
a El nou equipament i la via verda que unirà aquest barri amb el del Morrot

estaran enllestits a mitjan mes que ve, segons les previsions
Ramon Estéban
OLOT

La nova zona de jocs esportius del barri de Sant
Miquel d’Olot i el vial per a
vianants i ciclistes que
unirà aquest barri amb el
del Morrot estaran enllestits a mitjan mes que ve.
Aquesta setmana n’han
començat els treballs.
Aquestes intervencions
formen part del pla integral d’accions de millora
(PIAM) de Sant Miquel.
Per ara, les obres es
concentren en el nou recinte d’esbarjo, consistent en una pista de bàsquet formigonada i un
camp de futbol transfor-

La data

pressupost és
70.000 euros.
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15.08.17
És la data aproximada d’acabament de les obres de les
pistes i el nou vial entre Sant
Miquel i el Morrot.

mable en dos de transversals. Les instal·lacions
s’estan fent entre el peu
del volcà de la Garrinada,
el camí de les Feixes i les
últimes cases del barri, i
per això el projecte inclou
aixecar un mur de separació entre els terrenys de
jocs i la zona habitada. El

El vial
Simultàniament a aquestes obres s’ha d’executar
la construcció d’una via
verda, que resseguirà gairebé tot el traçat del camí
ja existent (i que passa
molt a la vora de la nova
zona de jocs), però que té
un tram massa estret i irregular. Un extrem estarà
situat a l’aparcament del
carrer Martí l’Humà, i l’altra, al començament del
carrer Puigmal, a la banda
de llevant del barri del
Morrot, al costat del volcà
del Montsacopa.
Actualment el camí ja

s’utilitza molt per als desplaçaments a peu entre
aquestes dues zones
d’Olot. La fan servir regularment, per exemple, els
alumnes de l’institut
Montsacopa provinents
de Sant Miquel i de les
Tries, així com la comunitat sikh que viu en aquests
barris quan es dirigeix al
seu temple, situat al Morrot.
Aquest projecte serà
possible gràcies al fet que
el consistori i el propietari
dels terrenys –situats a la
finca del mas Bufador Vell
(la històrica casa de pagès
de sota la Garrinada)– van
acordar la cessió de les
parcel·les necessàries. ■
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Màquines rebaixen el terreny per al nou equipament de lleure de Sant Miquel, ahir al matí ■ R. E.

nguany, sense cap mena de dubte, la fita d’en Fita,
el nostre celebrat pintor i escultor establert a
Montjuïc, és celebrar el seu norantè aniversari
amb plenitud de facultats i amb la mirada en perspectiva per repassar aquest període llarg de la seva existència i donar el just valor a l’obra feta. La data està per
caure. Va néixer el 10 d’agost de 1927. Ja s’ha llançat el
tret de sortida i, tal com podreu llegir en aquest mateix
diari, una comissió especial de la fundació que porta el
seu nom, amb en Quim Bover al davant, ha preparat un
calendari d’esdeveniments que duraran tot l’any i que,
sobretot, consistiran en importants exposicions a les
millors sales gironines, on podrem veure les peces més
emblemàtiques que han sortit de les mans de l’artista.
Un artista que, per voluntat pròpia, ha estat sempre en
permanent evolució. Sempre descobreix un camp nou
d’actuació, sempre troba un llenguatge diferent per dir
les coses. Al costat de la seva obra hi ha, encara, un fet
a tenir en compte: més enllà
la matèria, Fita, empès
Un artista que, de
per les circumstàncies, ha
per voluntat
sabut modelar el seu caràcter, el seu perfil. No havia de
pròpia,
ser fàcil per a un artista jove i
sempre ha
apassionat trobar-se amb la
necessitat de recomençar
estat en
gairebé de zero, després de
permanent
la caiguda de la bastida de
l’església de Betlem de Barevolució
celona el 13 de desembre de
1953. Quedà paraplègic. Si el
cos va necessitar una llarga recuperació, pràcticament
fins al juliol de 1956, l’esperit també requeria un tractament especial. Per a un escultor, modelar un cos devia
ser fàcil. Modelar un esperit, un caràcter –el propi–, a
partir de l’accident sofert, adaptar-se al que havia passat i superar-ho, sempre amb el seu do de gents i la seva bondat exquisida, havia de costar. Però en Fita és
capaç de vèncer totes les dificultats. A part de l’accident, ha sofert altres sotracs, a vegades greus. Molts
s’hi haurien quedat. En Fita ha sobreviscut i ha tornat a
sorprendre els metges. Els seus amics del patronat,
quan sabem d’algun ingrés seu a l’hospital, ja no ens
alarmem mai. Com diu el doctor Jubert, en Fita és immortal. També hem de tenir en compte l’àngel que
sempre ha tingut al costat des que s’hi va casar, el 2 de
febrer de 1958: l’Àngela Rodeja –el nom fa la cosa–. De
fet, la Providència ha compensat les dificultats físiques
assumides per una existència feliç i perllongada. Disposem-nos, doncs, a compartir amb ell aquest norantè
aniversari pletòric i comencem a pensar, ara que ja estem ficats en aquesta moguda, en el centenari, que serà d’aquí a quatre dies!
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nia model, ell esdevenia el
propi model”, subratlla
Bover.
A continuació, a la Fundació Valvi s’instal·larà
Laberint de la llibertat a
través del nu, dirigida i
produïda per Maguí Noguer i que, a partir del 9 de
novembre, descobrirà la
formació acadèmica de
l’artista gironí i com
aquest va trencar amb la
tradició fins a arribar a
l’abstracció a través de
pintures, dibuixos i escultures, sempre amb el denominador comú del nu.

El ‘Crist jacent’ de la catedral i ‘Pau i treva de l’Abat Oliva’, obres de Domènec Fita, en un retrat de l’octubre passat a la seva fundació. A baix, l’alcaldessa Marta
Madrenas en la presentació d’ahir dels actes ‘Fita 90’, al costat de Pere Vila i el bisbe Pardo ■ PEDRES DE GIRONA / FESTACATALUNYA / QUIM PUIG / EDDY_ KELELE

Girona es bolcarà per celebrar
els 90 anys de Domènec Fita
a S’han organitzat cinc exposicions a diferents espais per explicar de manera transversal la seva
obra a El ‘Crist jacent’ sortirà per primera vegada de la catedral per exposar-se a la Casa de Cultura
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

On, si no a la Casa de Cultura de Girona, la casa
d’en Fita, i a través d’un
acte carregat de certa solemnitat on no va faltar la
presència del bisbe Francesc Pardo, s’havia de presentar ahir de manera oficial el compendi d’actes
que diverses institucions
de Girona han programat
conjuntament per commemorar com cal el 90è
aniversari de Domènec Fita, que se celebrarà el 10
d’agost.
Per a l’efemèride, s’han
organitzat cinc mostres a
diferents espais expositius de la ciutat: el Museu
d’Art de Girona, la Funda-

ció Valvi, l’Auditori de Girona i la Casa de Cultura,
antic hospici on va néixer
l’artista i seu actual de la
Fundació Fita, on també
es farà una de les exposicions. Tal com va manifestar Kim Bover, “la intenció
és explicar l’obra de Fita,
de manera transversal, i
copsar la manera de fer de
l’artista i el seu ús de materials, així com la diversitat
de temes tractats i els recursos i les tècniques que
ha anat abraçant al llarg
de la seva dilatada i prolífica carrera”.
La primera exposició de
Fita 90 que es podrà veure
es farà al Museu d’Art de
Girona i es titularà Divorcis amb la tradició. Dirigida per Carme Clusellas,

Les frases
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“‘Fita 90’ permetrà
reflectir la dimensió
de la seva creativitat i
l’expressió de la
dimensió religiosa”

“A la futura Casa
Pastors no hi faltaran
les obres de Domènec
Fita, artista de gran
dimensió humana”

“Després de noranta
anys, Fita ha fet la
cultura de Girona molt
millor i a nosaltres,
una vida millor”

Francesc Pardo

Eudald Casadesús

Pere Vila

BISBE DE GIRONA

DELEGAT TERRITORIAL DEL GOVERN

PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

s’inaugurarà per les Fires
de Sant Narcís, a l’octubre, i a més de mostrar
obres fetes per encàrrec,
com el cap de Sant Benet
del monestir de Montserrat i les maquetes de l’escultura Pau i treva de
l’Abat Oliva, paral·lelament oferirà una lectura
del procés d’anàlisi dels
autoretrats. “Quan no te-

Medalla ‘Pro ecclesia et pontifice’
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En el mateix acte de presentació, el bisbe Francesc Pardo
va anunciar amb satisfacció
que la Santa Seu ha concedit,
a petició del mateix bisbe de
Girona, la concessió de la medalla pro ecclesia et pontifice
a Domènec Fita per haver sa-

but “expressar l’experiència
de Déu amb bellesa”. Fita serà
el tercer gironí a rebre la insígnia pontifícia, després de
Domènec Bosch, president
del Patronat de la Santa Creu
de la Selva, i el notari Ramon
Palomero.

Surt el ‘Crist jacent’
Anunciades pel 15 de novembre, tindran lloc a la
Casa de Cultura dues exposicions més. El buit sobre el ple és una mostra
que aplegarà alguna de les
seves obres més significatives, com el Crist jacent,
que per primera vegada
sortirà de la catedral de Girona en una operació que
s’ha qualificat de “molt
complexa però ja estudiada”. L’eccehomo és una altra peça destacada que es
podrà veure en aquesta
mostra, dirigida per Sebastià Goday i Lluís Freixas, i que, entre altres, establirà un diàleg entre
l’ombra i el relleu mitjançant escultures, obra pictòrica i una diversitat de
tecnologies. A la seu de la
Fundació Fita s’instal·larà
Geometrització per la
ruptura, una mostra organitzada per Ignasi Esteve amb la voluntat d’explicar la sistemàtica del treball de fita.
Finalment, el 22 de novembre s’inaugurarà a la
sala petita de l’Auditori de
Girona Un gest sobre textures i colors, un muntatge amb escultures i obra
pictòrica de gran format
de Fita amb motiu de l’estrena de la composició
musical de Joaquim Rabasseda i dirigida per Ricard Oliver i que interpretaran el Cor de Cambra de
la Diputació de Girona
amb una desena de músics.
Un llibre i una xerrada
A banda de les exposicions, s’han organitzat alguns actes paral·lels. El
més destacat és la conferència que oferirà l’abat de
Montserrat, Josep Maria
Soler, sobre l’art contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II, a
la sala Josep Irla. Un llibre
amb textos de Narcís Comadira, Joaquim Español,
Pilar Parcerisas, Maria
Lluïsa Faixedas, Joaquim
Jubert i Júlia Subirachs
completarà l’oferta. ■

