Les velles imatges
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n el ]3rolcír dt- l'imaginaliu opuscle La mirada i tes veus, quu rcllecteix amb
imaist's i paraules l'cvolucio de la vila de Sils, Lluís Costa i Narcís Figueras es pretíunlen: «Qui no conserva a casa, en el racó mes insoapitat, en unes
t^olles gairebé inaceessibles Ü en capses polsoses de galeles Ü de sabaies, fototri-alies i postáis antigües?»' T recomanen que els seus propietaris les cedeixin
a l'Arxiu Municipal, per cal de salvar «aquesl cipus de material, relativamenl
frágil i püc voluminós, lacilmenl susceptible de malmeti'e's o de perdre's defiQu! no conserva a casa
nitivament».
fotografíes i postáis
U n a pregunta i una crida semblant ha escat feía sovim, en els darrers
antigües?
anys, pels responsables de moUs arxius municipals. Grácies a les persones
que han donat resposta a aquest prec, el de Gtrona ha supcrat ¡a la xiiVa de
80.000 imatges. A la .sonada donaeió del íonf; Unal s'hi ha alegil fa poc la
Foto Lux, i ara ens arriba la darrera bona noticia; Josep Fontanet i Masó
* Emir .\4iranxhcH. cnmuta cficial (k ta
ha cedit a l'Arxiu 1,100 negatius i posicius que componen practicament tota
ciiítai di: Gironn, lia i'ntanat k¡ que pvtscr
Tobra iotografica de Joan Masó i Valcntí (1883-1973), Teta entre els anys 1920
sfTíi i'úlíviui desidia a la val! de San!
i
1940. amb imatges de la ciutat i de les comarques de mar i de muntanya.
Daniel nhans de ¡a seva destrucció. En un
artidi; sobre h rnoages de cliiiisüm. publiDel Fotograf Joan Masó n'hem parlat mes d'una vegada en aqüestes pagical al Diíiri ele Giiona. en fu aqueaki
nes; l'última, en ocasió d'ocupar-nos deis relratisles gironins, Posteriormenl
evocaeió: "Ln valí es un petii partidís
a Taparieió d'aquell dosster, hem descobert un text seu. inedit, sobre el plaer
per £L1S piniurs i t-ls poeics. Pcrü
que irobava en la práctica de la fotografia, A cll yjertanyen aquesls IVagmenls:
fa]nbc per a la gcnt sencilla, que
s'esplaiíi pels seus camiiifi. Per ais
í'E.s baixa el vidre vermell del fanal sí s'han de revelar negatius o el groe
qui busquen la pau i l'assosscc. Per
si s h a n d impressionai- jiositius. Qiian la lium vermella dona només una mica
aU qui volen apagar la sel amb
de resplendor un parcll de pams enllá, la cambra em recorda les barraques
raií^fua de les seves fonis. Per ais
losques que ieiem de petits al soterrani de casa. També ara em clonen goig
ancians que seuen en un pudrís
gaudini de l'onibra de l'esliu i del
ac[uel¡a claroi" esniorieida i ranibient de recolliment i d'intimital. J o no sé
lelj¡ síil dNiivern. Per ais qui a la
per que, ¡jcró he de dir que ireure les plaques del xassís i posar-Íes al revelaprimavera hi recullen un pomell de
do!"
em dona ia sensació d'una cosa nova que s'estrena i que les agafo com
violes, PcT a la mainada que salla i
si les amanyagués. Deu ser perqué aqucsts vidres blancs i gelatinosos han
juga a la pla^a deis niúsies. Per ais
cxeursiünisieH que hi empreñen el
recollit les nieves impressions davant d'un paisatge Tormos, Taféete de persocamí deis Anycls o de Sant Miquel.
nes benvolgudes o la majoatat d'un monument i jo els he encomanat la seva
Si voleu enlairar el voslre esperil i
guarda, i ara vé el moment de provar iluí' fidelital. Es passa mig quarc d'hnra
eixamplar el voslre car, us suggeen silenci: el revelat és lent i les plaques son blanques. Tinc la inquietud,
rctXQ que, de bon matí, sorliu peí
la tement;a de si reeixíré.,. Uns minuts mes i les plaques ja donen scnyals
porial de Sanl Cristolbl i cuntempleu el bell panorama que se us
de vida, Els negres surten amb fermesa í tinc la partida guanyada. Els blancs
presenta al davant. Pero no us detucomencen també a desvedlar-se i cnsenyen llur cresor. Talment semblen ponreu; a^afeu el eamine1 C|ue portava
celles que es vagin esbadeüant».
a l'anliga foni d'en Pciieal; seguiu
la riba del Cíalligants i continúen
fíns a la lurn del Ferro o la di:ls
Lleons. \r.\ sik'nt:¡ de l'hora matinera numés és Ireneal peí rumorcig
de le.s aigües, peí refilar harmonios
deis ucells, peí voslre irepig que
sense adonar-vos-en pioeurareu que
sigui mesura! i respeciuós, fuginl de
tola estridencia, Les gules de rosada
brillen sobre les í'ulles verdes. La
boirina leixcix un tenue ve! al qual
els raigs del sol naixent donen una
suau eoloració. Respiraren un aire
pur i nei. Gaudireu d ' u n paisatge
no pas grandiós ni eolossal, sino
mes avial aeolliduv, corprenedor i
amable», Quan lo! aixo /an MI jii no
sigui cerí, ki' i<e}wraai>m Juíures podran
¡robar en aquai lext de Aínambdl una
Jidel ílescripdó del que era In mil i podran
calibrar les dimenñons de l'akmptal qur
s'lii mi perpetrar. Si és iiixi, el carra: ¡ la
riiissió del cronista qficiíil no hauran eslai
en la.

472H

Un treball fet amb tan amorosa delectacio ha de donar com a iVuit les
imatges esplendidos de Masó i de tants altres fotógrafs que ara comencen
a omplir els prestatges deis nostres arxius. Elles ens guarden el passat intacte
i sovint ens ian avergonyii' peí present. Son peces fonamentals per al que Vicens
Vives anomenava «la gran tasca de conéixer-nos».

L'home i la creu
quest any en fa cení que va néixer Manuel Brunel, i anib aquest moliu
ha estat recordada la seva figura d'escriptor i periodista. L'autor LVEl
meravellós desembarc deis grecs a Empiíries i de Tadmirable assaig sobre L'Empordá
i cís empordanesos passará a la historia com el gran enamorat de la creu de Vilabertran, C[ue ell ciualificava com «la mes impi'essionant d'Europa» i en la qual
iniu'ía, mes enllá del sentit religiós i de la valúa artística, (ot un món de significacions sociologiques i culturáis. La foto mes famosa de Brunet, original
de Meli, és la que el mostra as.segut al costat de la creu de Vilabertran, formanl amb ella una escultura d'una sola pe(,-a; seguramenl una de les millors
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