l^'-áwy 1998 s"ha acomiadat
OE LA (X)S lA I)K LLFA'ANT

de Girona com Tany de la
fotografía amb la clocnda d'A7
dret a la mirada, durant la qual
s'han pogut visitar trenta-quatre
exposicions al voltanl de la
fotografia. i s'ha pogut participar
en diferents tallers i conferencies
que s'lian fet tant en espais
institucionals com privats. El
dret a la mirada va néixer fa dos
anys amb Tobjectiu de
eol-laborar en la major difusió de
les Jornades Antoni Vares sobre
imatge i recerca histórica, de
totes maneres el relleu que ha
agafat en aquesta segona edició
fa pensar que es pot conveitir en
un esdeveniment de referencia
per el 1 mateix.

\ LA COSTA BRAVA
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El comissari ha estat el
fotógraf gironí Josep M. Oliveras
qui albora ha prcparat la seva
propia exposició «Alió que no es
pot veure. El museu de la mort a
Guanajuato» mitjan^ant la qual
ens bem introduit en un tema
tabú en la nostra societat, la mort,
que és viscut amb una percepció
diametralment oposada en paVsos
americans eom Méxic.
Preeisament el títol d'aquesta
exposició introdueix el tema que
ha volgut cohesionar les diferents

Cartelh i imatges d'algunes
de les exposicions del cicle
El dret a la mirada.
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DRET A lA MIRADA '98
•J

Natura morta
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exposicions: la «Natura Morta».
Josep Maria Oliveras ha volgut
que aquest objeetiu s'assolís,
citant les seves mateixes paraules
que recuU el catáleg á'FA dret a
la mirada, «des d'un punt de
vista obert, heterodox,
completament Uiure, com una
figura literaria d'aquest segle que
es marceix». Grácies a aquesta
flexibilitat el públic ha pogut
prendre contacte amb el producte
fotografié des d'una gran varietat
de perspectives, com a producte
de creació, d'especulado,
d'experimentació i també l'ba
pogut analitzar com un element
mes per a la revisió bistórica. No
s'ha d'oblidar, pero, que cls
visitants també han disfrutat de
les diferents exposicions amb la
lícita contemplado deis objectes
amb un plaer estétic altament
recomanable.
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A manera de resum el públic
ha pogul veure obres de
diferents fotógrafs gironins com
el sempre sorprenent i
alquimista Jordi S. Cairera o
Marcel Dalmau. Ha pogut
contemplar una de les obres
d"un deis fotógrafs catalans de
mes renom en Támbit
internacional: Joan Fontcuberta.
Ha pogul constatar el valor de la
folagrafia com a documení
mitjan^ant les fotografíes de les
obres de Le Corbusier. T ha
comprovat 1'extraordinaria
transformació física que han
patit grans estrelles del cinema
com Greta Garbo o Clark Gable.

De totes maneres. assenyalo
aqüestes exposicions com a
exemples que retlecteixen la
varietat de la proposta sense cap
ánim de menysprear la resta
d'exposicions. També voldria
assenyalar l'exposició que s'ha
organitzat en homenatge a
Emili Massanas i Burcet,
grácics a la qual s'ha pogut
veure part de la ingent
coMecció del desaparegut
Emili i que esta custodiada a
l'Arxiu d'Tmalges Emili
Massanas i Burcet de la
Diputació de Girona. En
aquesta exposició s'han vist
imatges del mateix Emili i un
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recull de fotografíes que teñen
com a referencia el mar.
Massanas era un gran enamorat
del mar i a través de les imatges
de la seva coMecció es pot
analitzar la transformació de la
Costa Brava i es poden veure els
personatges populars i famosos
que han trepitjat aquesta costa.
El dret a la mirada ha estat
Tesdeveniment fotografié que ha
d o s Fany 1998, pero no es
poden oblidar les altrcs
propostes que han tingut com a
protagonista la fotografía i que
s'han organitzat durant aquest
any en diferents indrets de la
geografía gironína, com la
passada Primavera fotográfica a
Catalunya i Olotfotografía. La
Primavera fotográfica ja va ser
descrita en una crónica d'un
número anterior de la Revista de
Girona i per tant no cal ínsistirhi mes, pero sí que cal fer una
brea mencíó a la passada edició
ú'Olotfi'iíografia que aquest any
ha vist totalment renovat l'equip
organilzatiu. El cap visible
ú' Olot folagrafia ha estat el
col-leccionista olotí Melciü
Teixidor í ell i tot l'equip
organitzatiu han reoricntat la
proposta fins a convertir-la en
una plataforma de difusió
de la fotografía en la qual
han sabut involucrar
fortament la socíetat civil.
Olot fotografía va
transformar la
capital
garrotxina, al
llarg d'una
setmana del
calorós estíu,en
una ciutat amarada

de fotografíes, a través de
quaranta llocs de la ciutat que
varen mostrar un miler d'imatges
realitzades per dos-cents autors
diferents. Els espais d'exhibició
tant públics com priváis es van
afegir a la proposla i fins i tot els
comerlos s'hí varen involucrar
incorporant imatges en els
aparadors.
Evidentment tols esperem
que aqüestes propostes de
carácter bianual es consol idin i
fins i tot seria bo que no es
celebressin el mateix any. Pero,
sobrelot, ei que cal és que
csdeveniments com aquests
contribueixi.i a la revalorado de
la imatge com a motor del
desenvolupanicnt del món
contemporani. Per aconscguir
aíxó cal que les exposicions i els
tallers deixin de ser solament un
experiment lúdic,esporádÍc i
aillat í que els responsables deis
espais d'exposició optin per la
fotografía com a tema habitual
d'exhibició. que d s mitjans de
comunicació acullin la crítica
fotográfica com un espai mes en
les seves pagines de cultura í que
des de les universilats, i lots els
altres centres de formado,
introduieixin Testudi de la imatge
des de tots els seus vessants,
técnic,, crítíc i humanístíc. Es
només. amb la suma de tots
aquestís elements (creado,
difusió?, crítica i ensenyament)
que la imatge aconseguíra el lloc
que lí ]pertoca en el nostrc món i
deixari'á de ser només per alguns
un placer estétic, i per altres un
valor safegit a la historia,
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