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Jaume Ministral, al seu despatx de l’editorial Marín de Barcelona ■ REVISTA DE GIRONA

Un llibre recull
l’obra en premsa de
Jaume Ministral
a Joan Manuel Soldevilla ha fet la selecció de textos de ‘La
mirada Ministral’ a Hi ha articles de Presència i Punt Diari
J. Camps Linnell
GIRONA

Jaume Ministral i Masià
(1914-1982) és un dels
personatges més singulars
i una figura clau de la cultura gironina de la segona
meitat del segle passat.
Mestre de formació i de
professió, va ser un escriptor polifacètic, que va escriure des de guions radiofònics 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 inclassificable, ha estat un autor
que ha anat més enllà d’etiquetes i que, per tant, exigeix una aproximació global a la seva trajectòria per
poder abastar la transcen-

dència de la seva aportació.
Per ara, la Diputació hi posa el seu gra de sorra per reivindicar-ne la seva figura
editant dins la col·lecció
Josep Pla un llibre que recull una selecció de l’obra
publicada en premsa de
Jaume Ministral.
Titulat La mirada Ministral, el volum aplega alguns dels seus articles
d’opinió més destacats,
publicats en revistes tan
diverses com Vida Católica i Presència, i en els diaris La Vanguardia, El Correo Catalán i Punt Diari.
Joan Manuel Soldevilla,
que ha estat l’encarregat
de la selecció, destaca en el
pròleg del llibre com Ministral s’allunya de la figura de
l’escriptor que viu en una
torre de vori. Els seus es-

crits, com bé diu, “són testimoni 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 àmplia antologia temàtica que
permeti descobrir la seva
singular mirada i àmplia
gamma de recursos expressius [...] i com el discurs té un tremp i una actualitat inqüestionables.”
La presentació, demà
La presentació del llibre
tindrà lloc demà a la biblioteca Carles Rahola (19 h) i
hi participaran Joan Manuel Soldevilla i Lluís Muntada. ■
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Carles Palacio ha estat el
guanyador, amb el projecte Polvorins, de la 13a
convocatòria de Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines, que organitza 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 Caputxins, 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 documental de les imatges i la
seva execució, i, d’una al-

tra, l’aproximació del fotògraf al tema tractat.
Inspai programarà una
exposició i editarà un catàleg 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. ■
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Carles Palacio, un ‘jove
fotògraf’ triat per Inspai
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