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DESALl
Hernán Cortés, 5

Aspecte de la primitiva sala Desalt.

Les sales,
victimes de Teufória
final de la década nisme d'obres, i per Taparició de les
deis setanta i al galeries especialitzades. En certa
principi deis vui- manera era il.lógic que un art de
tanta, la fotografía visque al nostre masses com el que ens ocupa no
país una época esplendorosa. Tota tingues locáis especial itzats per
una generació de joves professio- donar a conéixer l'obra al públic i
nals impulsaren i promogueren una així, a partir del 1973, en qué a la
nova maneradetreballar i entendre galería Doharra es féu la llegendála imatge i, fruit d'aquesta exaltació, ria col.lectiva La Bella I la bestia, el
lafotografia comenpá a teñir un cert fenomen galerístíc es va estendre
ressó a nivell públic i institucional. per tot Catalunya, i arriba a Girona,
A m b ganes que la fotografía assolís on amb pocs anys de diferencia van
el protagonisme cultural que li cor- néixer i morir dos centres tan imoresponia, el món que l'envolta va portants com el Desalt d'Oliveres i
patir una serie de convulsions posi- Casáis, i rSpectrum Canon de Panosa, Bosch i Comalat.
tives que passaren per l'aparició
d'una nova consciéncia, d'una nova
Galeries com Potomanía, Specfigura, el fotógraf free-lance inde- trum, Procés, Pentaprisma, a Barpendent, peí seu estudi ais centres celona; la galería TAL), de Sant
especialitzats i a la universitat, per Celoni, i la mateixa Desalt, a Sait,
la incorporació dets positius ais troncaren les primores Nances reimuseus d'art modern, peí col.lecio- vindicant la necessitat de crear un
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mercat fotografíe com a ciau per la
subsistencia económica del fotógraf i de la mateixa sala d'exposicions.

Desalt
Nascuda al final del 78, sota la
fórmula de botiga Ilibreria-galeria
fotográfica, situada en un punt allunyat del centre comercial de Girona
—potser fou un deis principáis hincaps a l'hora de la seva definitiva
consolidació— sorgida sota el patrocini de Jordi Casáis i Josep
María Oliveras, es pot dir que Desalt inaugura el fenomen del galerisme fotografié a casa nostra.
Malgrat una situado física poc
adient, les seves sales serviren de
revulsíu i punt d'atraccíó i donaren

galería

spectrum

Canon
Agustí Centelles, el
fotógraf de la
guerra civil, va venir
personalment a
inaugurar la seva
exposicló a
Spectrum.

acull i refugi a una generado de
fotógrafs, joves i malelts, gent com
Jordi Sánchez, Jordi Mestre, Josep Maria Roca, Caries Vivó, Carme Maciá, Jordi Casáis i Josep
Maria Oliveres, els quals uniren
esforpos per celebrar una exposicló col.lectiva amb la qual, al desembre del 1979, celebraven el
primer any d'activitat continuada
del taller. Oasi enmig d'un paisatge
desolat, Iluitant contra els pocs
cañáis de comercialització i l'interés minim dei públlc, deslligada de
qualsevol mena d'aportació económica o subvenció —com era el cas
de les sales Spectrum— DESALT
es va convertir en el primer centre
actiu gironí, amb un constant moviment de fotografía creativa. Un
compromís gens fácil, d'atrevit es

Fotografía de Ferran
Artigues, un deis
, prlmers exposltors
a la galería
Spectrum.

Una imatge del
Sahara de Darius
Sirerol, una altra
mostra que recoití
Spectrum.
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pomes 78
exposició fotográfica d e

joaquim puigvert
del 23 d e d e s e m b r e al 23 d e gener
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galería spectrum girona
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desait
taller fotogréflc
botiga
sala d'exposicions
t i e r n é n cort&B. S
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podría qualificar, que dona a conéíxer obres com les de Quim Curbet,
Jordi Esteve, DáriusSirerol, Forran
Freixa i molts d'altres i que mes tard
obrí les portes de l'esperanga perqué a la ciutat arrelessin experiéncies semblants com la Spectrum
Canon del carrer Nou del Teatro.

FRONT P O L l I A m O / L I B I A

Col.laboradores amb les mosder relacíonar-se í en definitiva on
portar a termo una serie d'activitats tres col.lectivos organitzades a la
mes d'acord amb el que havíem Fontana d'Or i a la Casa de Cultura,
descobert que ja es feia des d'uns Desait i Spectrum intentaren foranys enrera a l'estranger". La sala, mar una consciéncía de la imatge
situada en pie cor del Barri Vell, partint del punt mes baix: "intentaractuá com a galería, taller didáctic i la posar a l'abast de tothom, com en
centre de reunió i col.loqui on es altres paVsos, Anglaterra o els Esferen moltes xerrades relaciona- tats Units, i a mésfer que l'ensenyades, com és natural, amb la imatge. ment de la fotografía arribi atots els
Franco Fontana, un deis grans nívells, comenpant pels infants".
Spectrum
monstres sagrats del segle, inaugu- Llástima que ni una ni l'altra no
Assidus de les exposicions que rava la dependencia el 20 d'octubre pogueren superar els imponderaes celebraven a Barcelona, teórics i del 1980, i encetava una Marga Mista bles económics i físics —cansapráctics de la fotografía, filis de l'es- de noms, car a les seves parets hi ment deis ímpulsors, caiguda de
fervescéncía del moment, Ramón penjaren l'obra des de Dorothea rinterés— i es veieren obligades a
Panosa, Joan Comalat í Quím Lange fins a Agustí Centelles, des tancar les portes sense poder conBosch obren l'Spectrum gríronina de Caries Fontseré fins a Manuel solidar-se i essent les victimes proamb el propósít d'ofehr al jove mo- Esclusa, sense oblidar la cada día píciatóries d'una euforia que devíment fotografíe gironí "un espai mes consistent legió gironina que mostré el superficial arretament de
on es realítzessin contínuament aplegava des de Jordi Mestre fins a la fotografía en una societat cada
cop mes dependent de la imatge.
exposicions fotográfiques, on po- Joaquim Puigvert.
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