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Girona
fotográfica?
es Primeres Jornades
L
Catalanes de Fotografía, el
1980, foren Tembrló de la Primavera
Fotográfica de Catalunya, la primera
edicjó de la qual tingué lloc el 1982.
Enguany s'ha arribat a la tercera,
amb característiques
descentralitzadores. La coordinado
corre a carreo deis Servéis d'Arts
Plástiques del Departament de
Cultura de la Generalitat i hi
col.laboren una munió d'institucions,
galeries d'art i centres privats. El 20
de marg, a Barcelona, s'obria el
cicle —que durarla fins ben entrat
juny— de les nombroses mostres,
homenatjant el gran fotógraf de
premsa Agustí Centelles, traspassat
el desembre de l'any passat.
Mes enllá de l'expressa
inscrípció al genéric de la III
Primavera Fotográfica, cal deixar
constancia, sí res mes no, de la
afortunada coincidencia, a Girona
també, de mitja dotzena
d'exposicíons, visibles pels volts de
Sant Jordi, magna diada cultural
catalana i gironina.
L'itinerari podría comengar al
barrí velí, at Museu d'História, amb
una estudiada í didáctica mostra de
Garles Fontseré, al voltant de la
formació, contrastos i
desenvolupament fiumá i urbanístic
de Nova-York. A la Fontana d'Or, el
veterá fotógraf anglés George
Rodger, amb la serie África,
sintetitzava l'experléncJa documental
amb í'antropologia mes
respectuosa, gens folklórica. A la
sala municipal Artur Vinardell,
Josep M. Jaile ens oferia un
seductor conjunt de "retrats en
color" del m6n del jazz. Al costat,
un xic mes tard, de la má d'Emili
Massanas, podíem constatar la
qualítat estética i "retro" d'una
petita selecció de l'important llegat
de la saga deis Unal, llegat assumit
per i'Arxiu d'lmatges de
l'Ajuntament gironí. Travessant
l'Onyar, a la Casa de Cultura, el
grup "Nou del Nou" (Anna
Caballero, toaría Geli, Caries Mitjá,
Caries Romaní, Joan Castro, Manel
Uadó, S. Guardiola, Jordi Carrera i
Artemí) trobaven, en el muntatge,
un fil conductor d'unes propostes
certament heterogénies i desiguals.
I a Sait, al Seté Cel, l'inquiet Moisés
Tibau, dins l'imprecís concepte de
postmodernitat, til exfíibia un
ventall, atractiu i sofisticat, de fotos
"pintados i collages".

Seminari sobre
la crisi agraria
ls dies 24, 25 i 26 d'abrü se
E
celebra a Girona el I Seminari
Internacional d'História, organitzat

Kevista de Gixona

y han dos les sessions del II
S
Congrés Internacional do la
Llengua Catalana a Girona,

per l'Estudi General de Girona i la
Uníversidat Internacional Menéndez
Pelayo, amb la colJaboracló de
l'Ajuntament de Girona. El Seminari
aplegá disset estudiosos, cinc d'ells
estrangers, de la «La Crisi agraria
de fináis del s. XIX a Europa». L'éxit
del Seminari, tant a nivell
d'organitzacló com de continguts
cientifics animará, sens dubte, les
diferents entitats organitzadores, a
potenciar trobades d'aquest tipus
amb una certa continuitat.
Com déla el tríptic que
anunciava el Seminari, el tema
presentava un marc molt adequat
per a la historia comparada. D'aquí
que les Comunicacions, tant les que
feien referencia a diferents árees
espanyoles, com les que analitzaren
el prooés a Alemanya, Franga, Gran
Bretanya, Italia i Portugal, fossin
seguidos amb un gran interés per
tots els participants i peí públic
assistent; d'aquí, també, la
importancia deis debats que
seguien a les lectures de les
Comunicacions. En el curs de les
diferents Sessions es posa de
manifest la necessitat de les
diverses zones agricoles
d'especialitzar-se, en aquella
moments crítics, en aquells
productos i conrous per ais quals
hom comptava amb millors
recursos; aquesta reorganització del
sistema productiu fou sovint exitosa.
Aixó féu que, com comentaren
alguns participants en acabar el
Seminari, es parles molt de
prosperitat agrícola en un Seminari
sobre la crisi agraria, t és que el
Seminari també va servir per
qüestionar els conceptos de crisi,
dopressió i prosperitat tal com s'fian
aplicat tradicionalment en els Ilibres
d'fíistória.

adreoades aci a l'estudi do la
sociología de la llongua. Unes
jomados profitoses, profundes,
seriosos i científiques.
Els temes parlen amb veu propia:
ConsciéncJa lingüística, llengua i
nació, llengua i poder, llengua i
institucions, bilingüismo...
Girona, la gran absent, la Ciutat
Pilot de la normalització no ha
osdevlngut guia, capdavantera,
model. No s'ha abocat a la gran
obra, amb excepcions. Ben cort que
una efeméride reclama meditado
gestora i gestió meditada. La
precipitado fa coixejar l'empenta
pero no justifica l'oblit o el
monysprou. L'accent gironi s'ha
sentit ben poc ais seionts i a la
tarima: l'empresa jOot oixarreir-se si
el suport comú no transcendeix
suspicácies i idoologies.
La normalització sofística engoloix
la normalització socrática amb
orgotismes de jerarquies de valors
ben falsejades: la utopia continua.
Fa l'efecte de conformismo i
cofoisme ondormiscat senso
escarrás per endrepar el TI prim de
la teinada consciont i conscienciada.
Cal sobreeixir de i'atzucac, instar
recursos seriosos, traduir tot el
consum lingüístic, aconseguir
respecto, redregar els mares si
con vé...
No es pot estar si normalitzo si no
normalitzo: que la claror del verb
antic no rufegi entenebrida.
No es tasta desesperanza, pero no
s'assaboreix aquesta fe
normalitzadora que el Congrés ens
vol favorejar amb aura creixent.
Ara les condusions... i les obres!
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