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Sala de retratar deis fotógrafsUnal, a Girona.elsanys 30.

Fotógrafs professionals
i cineastes amateurs
DoLORS GRAU & JosEP FERRER

El món de les arts visuals al fina! del segle XIX va experimentar una important revolució mercés a dues
técniques noves: la fotografía i el cinema. La imatge fixa i la imatge en moviment varen serfactors
determinants per a la creació d'un nou concepte d'art i de lleure en el segle XX, tal com ho faran en el segle
XXI les tecnologies multimedia en la nova cultura on Une.
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L E S A R T S VISUALS

Jaume Ferrer, a comengament de segle, va escriure un drama miljangant el discurs visual.

Un invent deis anys trenta
La fotograÍKi va ucixei" els anys trenta
del segle passat, i els primers personaCges que es varen ac'olHr a aquesta
nova técnica varen ser els científics,
els artesans, els metges... i els artistes.
Pero tots ells varen abraí^ar el nou invent com una eina auxiliar, coni un
elenient d'ajuda a la ciencia, a la técnica i a l'art. Les prinieres fotografíes
es feien amb la voluntat de plasmar
fidelment la realitat sobre una placa
de coure argentada, nioltes vegades
encapsada en un estoig preciosista de
cuir. Aqucsts priniei's daguerreotips
eren retrats de persones de bona posició q u e p o d i e n pagar el q u e en
aquells moments valia una íotografia
(entro 20 i 60 i-als, inentre que un
treballador industrial en guaiiyava entre 4 i 7 diaris per una Jornada d'onze
hores), que paradoxalnient iniitava
una pintura. Durant una bona colla
d'anys va ser així: la fotografía coui a
retrat, com a imitació de les solemnes
i estereotipades pintares que les faniilies eje la noblesa i de Taita burgesia
penjaven de les seves aristocratiques
estances. Pero els preus varen anar

baixant al llarg del segle i la fotografía
es va democratitzar fíns a tal punt que
a la segona meitat del segle XIX totes
les íamílies tenien el seu retrat t o tograñc; les mes benestants eis posaven darrere les fínescres retallados deis
albunis laniiliars de moda.
La fotografía es va popularitzar i
va provocar Teclosió d'una nova professió: la del retratista. Poro evidentm e n t la fotografía no havia nascut
solament per tal de satisfer els dositjos
d'innnortalitat deis viirs, i ben aviat
es va convertir en un nou mitja LVCXprossió. Cap a la fí del segle va sorgir
amb for^-a un corrent anomcnat pictorialista, al qual es varen adherir alguns fotógrafs gironins. Aquests aut o r s p r e p a r a v e n una e s c e n a i hi
posaven els diferents elements d'una
historia que després era captada per
l'objectiu. Aquí s'acabava el primer
pas: reflectir una historia que havia
estat préviament ideada. Un cop impressionada en una placa do vidre, el
resultat os rovelava i es fíxava sobro el
papen Pero on mans deis pictorialistes aquesc procos artosanal os convortia on pura alquimia. En els seus laboratoris la imatge era manipulada

en la seva totalitat: oís negatius es retocaven, els positius es dibuixaven
filis a límits insospitats, els papers que
s'utilitzaven tenien una gran varietat
do composició i formar, i els procediments eniprats eren els mes diversos; carbons, gomes bicromatades,
etcétera. De fet, per ais pictorialistes
qualsevol procés era interessant si el
resultat fínal servia per transformar la
imatge fotográfica en una imatge
pictórica. Dins els grans pictorialistes
espanyols hi ha Ortiz Echagüe —que
va plasmar ol gran teatro de TEspanya
mes profunda-, Pía Janini, Pero Casas, Miguel Goicochea... al costat de
l'arbucienc Antoni Campaña i el pa¡ah-ugollenc Jaume Ferrer i Massanet.
Campaña, que va desenvolupar
tota la seva vida professional a Barcelona, va ser un deis pictorialistes niés
r e c o n e g u t s i n t o r n a c i o n a l m e n t , al
costat de Pía Janini o d'Ortiz Echagüe, i fíns i tot va fundar, amb aquost
últim, ima revista auomenada Luz.
Campaña va ter una estada a Ale-

Una de les cinc imatges sobre la malaltia
i la mort d'un vell realitzades per Jaume Ferrer.
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Emili Vilá realitzava els seus cartells a partir de les fotografíes fetes a l'estudi.

manya Tany 1933 que va influenciar
molcíssim la seva fotografía de crtació, segons recollini del catáieg La (oh\^yafi(i picíorialisfd .1 Espaiiya 1900¡936, e d i t a t p e r la F u n d a c i ó «la
Caixa», 011 es diu que a Alenianya va
assistir a «un curs de fotografía inipartit per Willy Zielke, que va ser
crucial en la seva manera de c o m pondré la imatge fotográfica». Tot i
que Canipaiia s'inscriu en el pictorialisnie tarda, en el cataleg abans esnientat es diu que en la seva obra
l'autor es «decanta clarament cap al
reportatge i deixa de banda els temes
tradicionais de la fotografía pictorialista». D e fet, encara avui Campaña
és mes conegut pi^iblicament pels seus
trebalk fotoperiodistics com a repórter d'esports en diferents periódics
catalans i com a editor de postáis
(fent companyia a Puig-Ferran) a
partir deis anys cinquanta que no pas
per la seva obra de creació.
Ferrer és un deis grans desconcguts de !a fotografía artística a C'ata-

lunya, malgrat la qualitat de la seva
obra. Era pintt)r, escultor i totógraf
proíessional, pero tot i que la seva
pR)duccÍó com a retratista ja demostra la seva talla és en les seves peces
pictorialistes on sobresurt amb for^^a.
Ferrer volia explicar histories en les
seves fotografíes, i per plasmar-Íes
udlitzava com a actoi-s tota la familia
(la dona, els fílls, el pare, la mare, la
germana) i els coneguts, que posaven
en escenaris sovint doniéstics. Fins i
tot va arribar a narrar una historia en
cinc actes, sobre la malaltia i la mort
d'un vell, que és una petita joia de
narració fotográfica (Pany 1845 ja ho
havia assajat ais EUA j . E . Mayell, que
va escenificar el pareiio.stre a través de
deu daguerreotips). Pero també va
realitzar obres anib regust romántic i
amb elements irreals. sobretot peces
on la protagonista era la figura íeiiienina envoltada de fluxos, aureoles i
iconografia religiosa, que li conferien
una aura d'irrealitat. Tampoc hem
d'oblidar que Ferrer iicilitzava de ve-

gades la fotografia com a eina puranient de suport a la pintura: de vegades captava imatges que transportava
miméticament a la tela.
Aquests van ser els grans noms de
la fotografia de creació en els primers
anys de segle XX. Pero hem de parlar
també de la influencia de la Renaixení^a dins el món de la imatge. La
recuperado deis costums, de les tradicions, de la llengua, del patrimoni, de
la literatura i de la historia com a cines per al coiieixement de les arrels
catalanes per niitja deis seus elements
niés singulars va teñir un bon aliat en
la fotografia, que tenia un públic ávid
d'imatges costumistes i paisatges pintorescos. De fet, els retratistes mes
coneguts actuahnent, com Fargnoli,
Lux. Fons i Esquirol varen fotografiar
personatges peculiars, oficis i construccions que es relacionaven amb els
temes mes nostrats i que varen ser
protagonistes de series de targetes
postáis amb gran difusió durant la
seva época.
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Les avantguardes
fotográfíques
En la década deis anys vint varen
aparéixer les avantguardes, en les
quals la fotografía ja es distanciava
definitivanient de la pintura i prenia
protagonisnie per si niateixa. La nianipulació de la iniatge es continuava
aplicant, pero en aquesta ocasió no
per ocultar o transformar la fotografía original, sino a tall de collage o
de fotoniuntatge. L'exposició que.va

organiczar la F u n d a c i ó La Caixa
l'any 1997 amb el títol Les awaii{iiiiin(¡i's JotOiirúfiíjiics a Espaiiya, comissariada peí fotohistoriador Joan N a ranjo, va ser una o p o r t u n i t a t
exccMent de recuperar aquells nous
aurors. entre els quals hi havia dos
gironins: Salvador Dali i Remedios
Varo. El pi'inier, fídel a Lescenografia
de la qual es va envoltar i de manera
paral-lela a la seva evolució pictórica,
va desitjar per sobre de tot manipular les fotografíes per realitzar foto-

Una model d'Emili Vilá posa per a utilitzacions publicitáries.

Retrat fet per Emlü Vilá, els anys 20.

En aquest tm.spas de segle eis ateneus, els centres culturáis i les entitats excursionistes varen teñir niolt a
dir en la conservado i potenciació
de la cultura catalana niés tradicional, i varen ser els o r g a n i t z a d o r s
d'exposicions. preniis i ctincursos
fotografíes. En aquests e s d e v e n i iiients hi participaven tant els fotógrahs professionals q u e se scntien
Iliures per realitzar obres de creació
c o m els amateurs q u e aprofitaven
per donar a conéixer la seva producció p ú b l i c a m e n t . C a n i p a ñ á es va
presentar a prop de dos centejiars de
salons internacionals, i va guanyar
diferents premls; Ferrer en va obtenir dos (l'any 1899 al Saló Nacional
de Fotografía de Madrid, i el 1922 al
Centre de Lectura de Reus). i Fargnoii tres (l'any 1917 en el concurs
convocat per l'Ateneo Tosense. el
1918 en el convocat per Flnstituto
Agrícola C^atalán de San Isidro de
Barcelona i el 1926 en el concurs de
fotografíes que té lloc per les Fires
de la Santa Creu).
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muntatges que tmnsgredissin les realitats. Famoses son les fotografíes realitzades l'any 1939 on els protagonistes eren nens: Le peri'crs polomoif
de Frcud i Bebe mapamundi. Les imatges que corresponen a aquests dos
tícols donen fe de Tanini transgressor
del seu autor: la primera mostra un
nen menjant-se una rata, i la segona
el cap d ' u n nen convercit en una
bola del món de sobretaula. La segona autora, R e m e d i o s Varo, és una
artista d ' o r i g e n gironí, nascuda a
Anglés, que també s'ha relacionac
dins les esmentades avantguardes espanyoles. Igual que Dalí, era una artista vinculada al món surrealista, i
va udlitzar la técnica del collage en
la seva prodúcelo fotográfica. Els títols d'algnnes de les seves obres recollides pcl fotohistoriador Joan Nar a n j o son La le^on
d'iiuiitomic,
Discuten la madre de la raptara y el
niño. Le pianisfe masqué i Le messa^^e.
Diametralnient oposat tant al pictoriaiisme com al surrealismc. destaca
també la figura d'Emili Vilá, un rellevant cartellista que va obtenir un gran
prestigi en el París deis anys vint i que
va utilitzar la fotografía com a mitjá
d'iiispiració per a la seva obra artística, sense preveure q u e les iniatges
capiades per la seva camera eren per
si maceixes obres artístiques. Vilá,
nascut a Llagostera. seleccionava les
modek, les vesda, les maquillava, les
pendnava i els feia escenificar gestos,
converses i n t i m e s , s o m r i u r e s , per
copsar-los amb l'objectiu. Charles
Malexis, director del periodic parisenc Hi'ií, el va definir com "el pintor
de les dones", i per sobre de tot va
ser el retradsta de la feminitat: una feminitat sensual, intimista, que normalment es desenvolupava en escenaris interiors propicis a les confessions
entre dones, on els seus cossos, la majoria de les vegades ñus o mig ñus,
explicaveii histories nioites vegades
prohibides. Retalls d'aquestes iniatges
es traslladaren ais cartells i les pintores
que va executar l'arrista: en una obra

CRONOLOGÍA

1839 Dagueire presenta oficialment el procediment del daguerreotip a París.
1860 Comencen a aparéixer les primeres
galeries de retratistes amb carácter
permanent a les ciutats de les comarques de Girona,
Rnal del segle XiX. Apareix el pictoríalisme, que defensa la fotografía
com a mitjá per a la producció artística, i convertelx i'obra fotográfica en
una obra pictórica per mitjá de procedlmentsplgmentaris.
1899 Al Clnematógraf Demeny, instal-lat a
la plaga de Sant Agustí de Girona, es
projecten unes peMícules amb Imatges de la clutat.
1900 A Barcelona hi ha mes de tres mil
fotógrafsamateurs.
1903 Aparicio deis autocroms, fotografíes
a color.
1917 Projecció a Torroella de Montgrí d'f/
secreí de/ mar, pel-lícula filmada, en
bona part, a les platges de l'Estartit
1925 Estrena al Collseu Imperial de Ferias y Restas de San Warc/so, amb
molt d'éxlt.
1930 Antoni Vares fa la seva primera
pel-lícula, El rapte de María Rosa.
1930 S'lnlcten les avantguardes fotográfiques, com a resposta ais temes costumlstes deis pictoriailstes i els seus
procedlments pigmentaris.
1932 Ofganltzaclons Garbí publica el manifest "Per un cinema amateur a Girona», en el qual es demana la unió
delsc/neistesgironlns.
1933 Vetllades de cinema amateur ais locáis del GEIEG.
1938 Uel de censura, que en el cas de la
fotografía és competencia de la Sección de Fotografía de la Dirección
General de Prensa y Propaganda.
Queda prohibida qualsevol imatge
que atemptl contra els princlpis fonameníals del réglm i la moralltaL

podem descubrir la silueta ondulada
de la dona d'una fotografía, en un altre hi retroben! aquella má que graciosament está assenyalant un objecte

1950 Rodatge de Pandora y el holandés
errante. d'Albert Lewln, a la Costa
Brava.
1951 Es funda l'AFIC (Assoclaclón Fotográfica y Cinematográfica de Gerona
y su Provincia).
1961 Rxació del color amb Kodaclirome II.
1962 Es celebra a Sant Fellu de Guíxols el
Primer Festival Internacional de Cinema Amateur de la Costa Brava.
1966 Apareix Presencia, a la portada de la
qual surten Imatges a tota plana.
1969 Al cinema Orient de Girona, sala
d'art i assaig, estrena ú'Amor adolescente, üe}orá\l\aáó.
Anys 70 Desaparicló de les galeries 1 els laboratoris artesanals i generalitzacló
del color.
1977 Antoni Martí acaba Hic Di^lturDei,
una primera culminado de l'estética
iposiclódelasevaobra.
1977 Es funda a Banyoles el coMectlu 3
,
Peus.
1978 Josep María Oliveras 1 Jordi Casáis
funden la galeria Desait a Salt.
1980 Qulm Bosch, Joan Comalat 1 Ramón
Panosa funden la Spectrum Gallery
a Girona.
1984 Exposlcló a la casa de cultura Tomás
de Lorenzana sota el nom d ' l l íotógrafs-Girona 84. Hl participen Joan
Comalat, Jordi Soler, Jordl Sánchez,
Quim Bosch, Josep Capellá, Qulm
Curbet, Camie Maslá, Joaquim Pulgvert, FrancescVinyeta, Fen'an Artigas
i Rosemarie íroste.
1986 Es crea el coMectlu 9 de 9, del qual
formen part els fotógrafsArtemi, Caries Mitjá, Jordl Sánchez, Caries Remaní, Anna Caballero, Joan Castro,
Manel Liado, Salvador Guardlola 1
Maria Gell.
1988 Primera edlció del Festival de Cinema de Girona.
Anys 90 S'lnicia la revolucló digital.

o una iiistória que está passant en un
punt indeterniinat, o aquells dits que
juguen amb les perles del collar, o el
perfil del rostre d'una dona, etcétera.
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PERSONATGES

J a u m e Ferrer(PaÍafruge!l 1872 -1922)
Fotógraí pictorialista. Els seus retrats mostren una meticulosa posada en escena teatral (estudíat enquadrament, decoració i postures deis personatges) i una gran varietat de retocs
foíográfics, que van des deis indispensables per tal de corregir llums fins a
aquells destináis a millorar l'aspecte físic de la persona retratada. Va participar en diferents certámens, una fotografía de l'altar de Sant Sebastiá de
Palaírugell va ser premiada amb una
menció honorífica a Madrid l'any 1899,
/ i una altra imatge va ser guardonada

V

amb la medalla de bronze al Saló Nacional de Fotografía, organitzat
peí Centre de Lectura de Reus l'any 1922.

Valentí Fargnolí (Barcelona
1885-Girona 1944)
És el fotógraf mes conegut de les comarques de Girona. Es va presentar a
nombrosos concursos foto&^fics, en
els quais va obtenir diversos guardons. Va ser redactor artístic d"'E! Suplemento Literatio" d'£/ Autonomista,
i les seves imatges varen ser publicadas en diferents publicacions. D'entre
la seva producció fotográfica mes creativa cal destacar els seus conjunts
de masies, de paisatges i d'escenes
costumistes.
E m i l i V i l á fUsgostera 1887 -1967)
Va ser un important fotógraf afeccionat
que va utiützar la fotografía com a eina
preliminar del seu treball professional,
que era e! de cartellista, parcel-la en la
qual va teñir un important renom en el
París deis anys vint. Com a fotógraí
destaca per les seves fotografíes de
ñus femenins en els espais interiors de
les seves cases de París i de Uagostera, i per la utilització del color en obres
deis primers anys 10.
A n t o n i Campaña(Aitúcies 1906-Barcelona 1989)
Es va iniciar en la fotografía ais setze anys, com a aprenent en un
estudi de Barcelona. Inscrit en el corrent pictorialista, va ser un deis
autors que va teñir mes projecció internacional, al costal de Joaquim Pía Janini i de José Ortiz Echagüe. És autor del Ilibre Orienta-

ciones fotográficas (1946), i de treballs sobre la iilstoria de la fotografía a Catalunya, A Campaña se'l coneix sobretot com a repórter
gráfic d'esports {La Vanguardia i El Día Gráfico) i com a editor de
targetes postáis, aquesta última etapa a partir de l'any 1951, amb
Joan Puig-Ferran.
S a l v a d o r Dalí^Figueres 1904-1989)
El genia! pintor empordanés també es va dedicar a la fotografía, i
esta considerat com un deis components de les avaniguardes de la
primera meitaíd'aquestsegle. En les seves fotografíes, igual que
amb la pintura, cárcava la manipulado de la imatge per transformar i
transgredirla realitaL
A n t o n i Vares (Llagostera 1909 - Girona 1966)
El 1931, desprésd'una estada a París, va tomar a Girona i realitzá
el seu primer film. El rapte de María Rosa. El 1936 redacta el projecte de reglament de la Secció de Cinema Amateur del GEIEG.
Després d'haver creaí ¡ organitzat «Las tertulias cinematográficas
de los viernes» ai local de TAFIC, va filmar L'home del sac, pel-lícula
que obtingué diferents premis.
T o m á s iUlallol (Sant Pere Pescador 1923)
És autor de 31 curtmetratges, alguns guardonats en festivais internacionals de cinema, fundador de
la Unió de Cineastas Amateurs i creador de la col-lecció que porta el
seu nom i s'exposa al Museu del Cinema de Girona.
J o a q u i m Puigvert(Vilobrd'Onyarl928)
Ha reaiitzat mes de 30 pel-lfcules de diferents metratges, com Esclops d'artesania o Un rajoler, guardonada en í'apartat de documentáis del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastiá.
A n t o n i AAartí(La Bisbald'Emporda 1947)
Autor d'una extensa filmografía, caracteritzada per la seva varietat i
per la coherencia deis temes que tracta: El pallasso espanyat, Hic Digitur Dei, Undemorld. Una nit a Casablanca... També destaca per la
seva nombrosa videografía, com El tren petit, en la qual es dedica a
recuperar imatges de diferents autors.
Joan ComalatCGírona 1953)
Ha presentat una víntena d'exposicions individuáis, en l'ijltima de
les quals, el 1998, ha fet un balang deis seus vint-i-cinc anys de fotografía artística. Infatigable investigador de noves idees plástiques, Comalat cerca la llum, el moviment I la manipulado de les
imatges en el laboratorí per completar series fotográfiquessempre
sorprenents.
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"Nu femení a contrallum", de Josep Capellá, de l'any 1997.

La Guerra Civil:
punt i a part
La Guerra Civil va significar un punt
i a part cambé per a la forografia. El
régim dictatorial instaurat dcsprés del
conílicte va frenar i prohibir toe procés creatiu, i qualsevol iniatge pública
que no recollís el que el rcgini volia
reflectir escava destinada a la invisibilitat. El franquisme no posava través ais
iiiiniiicií, pero aitres parceMes com la
de la creació o la del tbtoperiodisme
ho varen teñir mes difícil. Franco va
esborrar el nu de la liistória de Tart
-excepte per a aquellos edicions de
luxe de ñus erócics que només podien
ser adquirides per un grup molt reduít de gent adinerada- i va controlar
ferriament el sector de la comunicació, ja que veia en la inforniació escrita i gráfica un perill potencial per
al sosteniment del régim. En el dis-

senv deis periódics deis aiiys quaranta
la imatge havia perdut cerreny davant
el text, el qual omplia aclaparadorament els tulls aiiib coniprades insercions grafiques, sovint per a major
gloria del Generalísimo i la seva croada. A final deis anys quaranta i sobretot en els cinquanta varen comeni^ar a
aparéixer altra vegada imatges en els
mitjans de comunicació de la niá deis
fotograts oficiáis, Narcis Sans i Pablíto
(Pablo García Cortés), que eren els
qui tenien el beneplacit per realitzarles i publicar-lcs. A aquesta fotografía
oficial se li varen afegir, en els anys
cinquanta i seixanta, els iniíiiih'rs i els
íbcógrafs ambulants que plasmaven
qualsevol esdevenimenC que es produís en el seu ambit geografíc (casaments, bateigs, comuiiions, actes socials) i els turistes a la platja. 1 encara
hi hauríeni d'ategir els autors i editors de targetes. que veien en la veu-

da ais turistes de retalls de la Costa
Brava una manera rápida Í estimulant
d'obtenir un sobresou.
El món de la imatge a la capital
barcelonina era absolutament diterent
que a comarques. Allí varen aparéixer
nous mitjans de comunicació c o m
Dcslino. que servien de laboratori
d'assaig per a joves fotógrafs coni Xavier Miserachs, els quals -coneixedors
i inipressionats per l'obra de Pere Cátala Roca, que cercava la fotografía
pura i sense manipulacions— varen
transformai" la fotografía en un document social. Miserachs va iniciar ben
aviat la seva relació amb les terres
empordancses i va crear una empresa
fotográfica a Calella de Palafrugell
amb el nom de Labo-I. Aquesta experiencia comercial va ser molt efímera, pero va fer que Miserachs consolides el sen e n a m o r a m e n t p e r
l'Empordá i que no solament en pías-
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TEXTOS

La fotografía documental y un fotógrafo gerundense

Nuestro querido fo/cíjíi «La Veu de CaLa iniciativa del colega barcelonés merece
talunya» ha organizado un certamen de todo elogio y hace desear que sea fecunda
Arte Fotográfico, cuyas bases publica en su cjemplaridad.
su edición de anteayer. Para el mejor orDescendiendo del orden genérico al
den del concurso establece cuatro seccio- aspecto particularista de la cuestión y obnes, que son: la artística, la documental, scivaudo lo que en este terreno se nos
la estereoscópica y la de debutantes.
presenta como inmediato no podremos
menos de poner de relieve la labor nwritíA propósito de este elogiable certamen, creemos del caso referir nuestro co- sima del artista fotógrafo gerundense Valentín fargnoli. cuya modestia es una
mentario al arte fotográfico y singularcondición que aquilata sus méritos y su
mente al aspecto documental que la
esfuerzo casi anónimo. Permanentemente
fotografía representa.
No hay duda que las antiguas de co- expone Mtlentin Fargnoli las muestras
nocimientos históricos, tan escasos e im-fragmentarias de su trabajo, en una vitriperfectos, que se limitaban a los antiguos na de la Farmaáa del Dr Pérez Xifra;
monumentos, a los restos fragmentarios, a nosotros que sentimos la comezón de tanlos viejos pergaminos, que tantos trabajos tas inquietudes, no sabemos resistir el
y sinsabores ocasionan para su interpreta- gozo de detenernos unos uñnntos a contemplar las periódicas renovaáoncs de las
ción a los cmditos. Los actuales tiempos
ofrecen en cambio un arsenal copioso depostales que exhibe Faignolí en el indicadocumentación gracias a los enormes ade- do lugar, representativas de todo lo artístico, de lo típico u de todo lo que tenga un
lantos del progreso humano; boy día todos los inuenlos modernos, cada uno en interés, de nuestras comarcas gernndeuses.
su aspecto, contribuyen afijar la huella de Por allí desfúan pueblos y paisajes y molos actos y de las ideas individuales y co- numentos y objetos de arte, en ÍJÍ mejor
lectivas, con una abundanáa, una profu- aspecto y .uicados con una pulcritud y
sión y una minuciosidad, que si en algo buen gusto dignos de respeto y de elogio.
dificultan la labor crítica, es precisameiUe Estamos seguros de que Fargnoli tiepara desentrañar la valoración de los ma- ne fotografiado lo más relevante de nuesteriales que en abundante cantera se ofre- tros tesoros colectivos y que su colección
cen al estudio de los investigadores y de fotográfica ha de tener un valor documenlos críticos. Pero entre todos estos elemen-tal incalculable. Es preciso dedicar nuestos hay dos que sobresalen en primer pla- tra atención al humilde artífice y exhutw: la imprenta y la fotografía.
mar su obra para que no quede en zaga
La fotografía es docnmentahnente un
tesoro imponderable de utilidad y precisión, Y po^ ende se hace preciso que sea
tenida cada día más como un verdadero
arte, elevando su categoría en el lugar de
honor que le corresponde y otorgándole la
importancia que realmente tiene. Por
esto nos parecerá poco todo cuanto se
haga para elevar el arle fotográfico y sobre todo para estimular a sus adeptos con
toda clase de emulaciones y provechos.

de la de su hermano Adolfo.
Sean por tanto estas líneas un homenaje al artista fotógrafo y a la par el inicio
de la divulgadón de su obra, que será objeto de nuestra atención en ocasiones sucesivas. A la vez será nuestra tarea wta aportación modesta, pero entusiasta, al mayor
esplendor del ailefotográfico catalán.
(Publicat al Diario de Gerona del dia 25 de febrer de
1928, i recollit per Emili Massanas i Burcet en la seva
invesligació sobre elsfotógrafegironins).

"Bebe Mapamundi",
de Salvador Dalí,

de l'any 1939.

iiiés els paisatges aiiib la seva camera
fotográfica sino que lii fixés la seva
residencia, concretament a Esclanya,
els i'iltims anys de la seva vida.
En canvi, el panorama fotografíe
de Girona deis anys cinquanta i seixanta a les comarques de Girona era
desolador i evidentment a anys llum
del que succeVa a la capital barcelonina. Tot i així s'iniciaren uns tímids íntents de renovado que es convertiren
en els referents del canvi que es va
produir en els setanta. A Girona es
crea I'Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Gerona y su Provincia,
que posteriorment es consolida coni
una de les mes importants i significades associacions gironines; i a Olot
també va teñir gran importancia una
altra entitat: l'Amatcur Club Fotografíe i Cinematografíe de la Sociedad
Industria y Comercio d'Olot. De t o tes maneres la fotografía professional
de qualitat a les terres de Girona encara era practicament nuMa i les millors aportacions les feien els fotógraS
amateurs, com Joaquim Puigvert des
de Vilobí d'Onyar i Joan Costa des de
la Garrotxa, que varen destacar tant
en la iniatge fixa com en la iniatge en
moviment i que després de trenta anys
encara conrinuen impressionant pel-lí-
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cules. Del primer cal destacar els retraLs que ha fet deis últinis rcpresentants d'uns oficis tradicionals que están comdemnats a desapareixer, i del
segon que ha copsat el paisatge aiiib
uns ulls totabiient innovadors.
Un fet cabdal per al desenvolupament de la fotografía en els scixanta
va ser l'aparició de Prcsaiiia. Un cop
d'ull a les portades d'aquesta revista fa
avincnr que la fotografía havia iniciat
el camí cap a la seva consagnició, anib
agosarats priniers plans a tota pagina
que subsrituVcn el text, en un intent
de distreure la censura. Eren les noves
fotografíes de jordi Soler, Lluís Bonaventura, Sebastia Martí fill, que es
convcrdren en el model a seguir per a
les properes generacions, juntament
amb Caries Vivó, josep Maria 13oladeras i Ramón Vila. La segona meitat
deis setanta va ser l'etapa reina de la
fotografía: Jordi Mestre i Josep Ca-

pella. autors empordanesos, varen coineuí^'ar a ter les seves primcrcs cxposicions individuáis; Pep Callís, des de
la Garrotxa, compaginava les seves
tasques com a creador en iniatge fixa i
en imatge en moviment, i a Banyoles
es va flindar el coMectiu 3 Peus, que
va organitzar debats i exposicions a la
Llotja del Tint de Banyoles, amb la
presencia d'Esclusa, Navarro, Fontcuberta, etcétera.
El paper deis mitjans de comunicació va ser decisiu per a la transformació de la fotograba, i niolts deis
futurs artistes varen iniciar el seu
aprenentatge en les redaccions deis
diaris. Es el cas de Joan Comalat, Jordi Mestre i Josep Maria Oliveras, tres
autors que han evolucionat molt en
aqüestes dues décades. Comalat de
seguida va entrar en contacte amb
Barcelona i va assistir ais cursos impardts per la galería Spectrum. La re-

"Estudi de les textures en una arquitectura interior", de Joan Costa.

cerca és el pal de paller de la seva
producció artística, i per aixó les seves
series fotografiques son un constant
laboratori d'idees plastiques en que
juga amb el tema, la lluní, la forma,
el color, el moviment i tot el que és
manipulable en un laboratori. Ha
presentat una vintena d'exposicions
individuáis, rúldma de les quals es va
inaugurar al centre Rodríguez Aniat
l'any 1998 c o m a balan^ del seus
vint-i-cinc anys de fotograña ardsdca,
amb la selecció d'imatges de diferents
series: Qiiasintciricí. Bstíiiupcí, fnccs,
Cíinííi(t;« i Tnmshitiriiiiy. Fotógrat arrísric, de premsa i de moda, té obra a
rinteruational Center de fotografía
de Nova York, al conu'i d'Encamp
d'Andorra, al Sygnia de París i a la
Photographer's Gailery de Londres, i
el catiilcg de fagéncia internacional
Age-Fotostock inclou producció
seva. jordi Mestre s'ha convertit per
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Pega d' "Ánima Textil" de Jordi S. Carrera,
de l'any 1998.

"Formes orgániques de ¡'arquitectura
interior mediterránia", de Pep Callís.

sobre de tot en un especialista en la
conservació i la restauració de les
iniatges, i ha publicat un manual sobre aqiiest tema que és ja un treball
de referencia per ais prüfessionals. Josep M. Oliveras va ser el primer redactor grafic de Ptiiil Dinii {actualment El Piiiil), contintia vinculat en
el món deis mitjans de comiinicació
com a frcc-líincc en nonibroses publicacions i agencies (Cover, de Madrid,
i Vit, de París) i ha vist com prcsrigioses revistes internacionals (algunes de
tan conegudes peí gran públic com
Gvo Frunce i KJIJNC) han publicat les
seves obres. Oliveras té una llarga experiencia internacional i sobretot cal
destacar els seus treballs a Mexic DF
(coordinador del dcpartament de
prodiicció de mitjans audiovisuals a
TEscuela Nacional de Antropología e

Historia, ENAH), TEstat francés (documentalista per al documental
Trosthy, deis cañáis franceses de televisió FR-3 i La Sept) i Córsega.
El i9f:í4 es va organitzar una exposició a la casa de culttira Tomás de
Lorenzana amb el nom d' / / foloiinifsGiwiiíi 84, on varen participar Joan
Comalat, Jordi Soler, Jordi Sánchez,
Quim Bosch, Josep Capellá, Quim
Curbet, Carme Masiá, Joacjtiim
Puigvert, Francesc Vinyeta. Ferran
Artigas i Rosemarie Troste. L'any
1985 es va crear el coMectiu 9 de 9,
del qual formaven part els fotógrafs
Artenii, Caries Mitjá, Jordi Sánchez,
Caries Romaní, Anna Caballero, Joan
Castro, Manel Liado, Salvador Guardiüla i María Geli. Tot i aixó. els vuitanta no van ser precisament molt favorables per al sector fotografié. Del

nombrós grup de fotógrafs de premsa
que varen créixer al voltant de Puní
Diari (actualment E! Puní) i Los Silios
(actualment Diari de Giroiia), alguns
varen deixar l'activitat fotográfica i
d'altres varen reconvertir-la.
En canvi, a la década deis noranta
s"ha vist una certa reactivado, i el
nom que mes ha sobresortit, juntament amb els esmentats anteriorment, és el de jordi S. Carrera, que
ha realitzat diferents exposicions individuáis. Carrera ha estudiar proftmdament les técniques tradicionals i ha
investigat sobre emulsions i suports
fotografíes; el resultat s'ha pogut venre en exposicions com Aiüiiia ¡cxtil,
de l'any 1998, on el suport de la
imatge era la tela, o a les mes recents,
en qué el seu ámbit de recerca i de
manipulació han estat les fotografíes
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Fotomuntatge de Joan Comalat, de ta serie

"Els peus de página", de Josep M. Oliveras,
de l'any 1999.

"Carnatges", de l'any 1998,

Polaroid. Aquesta nova revifalla ha
estat propiciada per dos aspectos prou
diferents: la recuperació de la iniatgc
anciga coni a d o c u m e n t per a la
historia i la iiivasió de les imatges en
la nova societat de !a comunicació.
Aquests dos elenients han posat de
moda la imatge, que ha estat la protagonista de llibres, exposicions i esdeveniments coMectius periódics (com
la Primavera Fotográfica, Olot Fotografía, El Dret a la Mirada) o puntuáis
(coni el dia de la fotografía organitzat
l'any 1999 al bosc de can Ginebreda).
Amb i'organització d'aquests esdeveniments nionotematics ets diferents
espais ciutadans exhibcixen prácticament de manera obligada una bona
selccció d'iniatges, i e! nión fotografíe
també esdevé protagonista de croniques en els periódics.

La creació audiovisual:
entre el documental
i la ficció
Després d'haver tractat el món de la
fotografía, passem al de Paudiovisual. En p r i m e r lloc, cal advertir
que qualsevol imatge cnregistrada
en una peMíctila o en una cinta de
v í d e o c o n s t i t u e i x un d o c u n i e n t
historie de p r i m e r ordre. La seva
prcserVaci ó es fona m e n ta 1 p e r
coneixer aquest segle, caracteritzat,
a diferencia deis anteriors, per una
gran abundancia de textos escrits, ja
sigui en diaris, revistes, llibres, etc.
Els h i s t o r i a d o r s especialitzats en
l'estudi d'aquesta época hauran de
recorrer inevitablement al material
filmic p e r p o d e r s i n t e t i t z a r o b é
completar les fonts gráfiques.

Ancm a refei"ir-nos ais documentáis i a les peMícules de ficció rodats
a les nostres terres. En el cas deis
primers. els mes antics son inseparables de les primeres projeccions de
cinema. Aqüestes es teien en barraques instal-lades a diferents places i
carrers, especialment durant les Fires
i Pestes de Sant Narcis, on s'ensenyava al públic el nou invent presentat a París pels germans Lumiere el
2S de desembre de 1S95. La informació mes antiga Phem trobat al sup l e m e m licerari del diari local ¡II
Amononiiíia,
c o n c r e t a m e n t del 29
d'octubre LIC 1S99. i ta referencia a
una sessió orgaiiitzada peí C i n e matograt Demcny, situat a la pla^a
de Sant Agustí, en la qua! es projectaren unes vistes animades de Girona
i unes imatges del inercat, el pont de
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Programa de má del "Primer Festival
Internacional del Film Amateur
de la Costa Brava", de l'any 1962.

Pedra, la sorcid;i deis treballadors
d'una iniportant casa constructüra,
geiit sorritit d'iina csL;lésia i la Rainbhi en im dia tcsciu. Vuic aiiys niés
rard. es püt llcgir al inatei.K diiiri una
n o t i c i a rchtciva al CjucniaCoiíi'al
Sport, en qué es destaca la peMícula
Soriidií deis opc\wis de ¡a casa Planas i
CoiiipaiiyiiU qne vn teñir tnnt d'éxit
q n a n va s e r e s t r e n a d a , u n s anys
abans. El 31 de gener de 1907 i a la
mateixa instal-lació es van projectaialtres films, en un deis quals hi surtia
el popular Pepet Cíitano. Les nostres
tradicions atrcien les p r o d u c t o r e s
niés iniporrants del monienc, coni la
Pathé Fréres, que va voler enrei^istrar
la processó de Dijous Sant a Verge.s
el 1918.
A la decada deis anys 2n el cinema ja era una espectacle ben conegut i consolidar a la majoria deis p o bles, igual q u e el í u t b o l . N o és
d'estranyar que al CA)liseu Imperial

es pogués veure la inauguració del
non camp amb el partit disputat per
la U D Girona i el FC Barcelona, filmat per Pathé. Al Cine Maravilla,
d'Anglés. els equips eren l'Europa i
de n o n el Barcelona, en un altre
partit j u g a t a Girona. En aqtiesta
ciütat va obrir les portes e! Teatre
Albeniz el 1923. amb una inauguració que. tot i qtie coniptava amb la
presencia de l'Orteó Cátala, va teñir
una escassa c o n c u r r e n c i a a causa
deis preus, niolt elevats. Tot i aixó,
hi havia molt de públic ais tres cines
de la capital, i per aquesta rao os p o pularitzá la dita claraiiient paródica
«Tres temples hi ha a Girona amb
m e s feligresos q u e la C a t e d r a l :
l'Albéniz, el Gran Via i el Coiiseu
Imperial».
A El Aiitouoiiiisia podem jlegir la
secció Revista de Espectáculos, on
apareixien les prinieres critiques de
peMicides, signades p e r Procivius.
En aquesf context, cada vegada es
feien mes filmacions sobre tets q u o tidians i festius a molts pobles i ciu-

tats. Semblava que cothoni volia t e ñir la seva peMícula. El 1925 s'estrena al Coiiseu Ferias y Fiestas de
San Narciso, que, segons El Aufonoiiiisla, <dlaiiió la a t e n c i ó n p o r el
asunto local. Esto le valió a la E m presa unas buenas entradas». D o s
anys mes tard se'n presentava una altra de semblaiit al Gran Via, i s'estrenava ¡'lioneras en película al Teatre
Jardí de la cititat empordanesa. A
principi de 1928 va ser el torn del
Baix Empordá, a m b Palafnif^ell en
pel-licnla, projectada a l'ldeal Cine
Barcelonés, j u n t amb un altre fúm
sobre la Bisbal, tots dos produits per
la casa Emérita Films. També llegim
que el 14 de juny de 1930 es va r o dar a Sant Feliu de Guíxols «un film
de los diversos aspectos industriales
y artísticos de aquella ciudad, bajo
los auspicios de D o n A. de Prunera.
director de la casa barcelonesa Foto
C i n e Industrial». Aquesta llista de
títols és indicativa de la importancia
que tenia el cinema en el nostre país
i, com es pot suposar, hi havia moits

Antoni Vares muntant la pellícula "El castillo maldito", l'any 1950.

• * R E V I S T A D E G I I I O N A C^

361 ¿B NUM. 2D0

MAIC:-JUNY

2000

LES ARTS VISUALS

mes enregistraments que, scnse ser
noticia, es feien a molts altres ilocs.
Es ben natural t]ue Pedro Arce, representan! de la casa Kodak, fes una
conferencia sobre el cinema a casa el
1927, a causa de la seva creixent p o pularitat. Davant aquest augment,
l'entitat Organitzacions Garbí p u blica el manifest «Per un cinema
amateur a Girona», anib la intenció
d'aplegar els esforí^os deis que realitzaven filnis tamiliars o d'excursions,
fos en 9,5 mm o en 16 nini, per p o der participar en el concurs de !'Associació de Cinema Amateur de Girona i evitar la falta d ' u n i ó deis
citieisíes (com s'aucoanomenaven),
denunciada per Lluís Bota i Vila.
Ais anys 30 aquesta modalitat era
iiiiportant, taiit, que a Sant Joan de
les Abadesses bi havia el C i n e m a
Amateur Esplai, una academia amb
estudis propis i classes especialitza- '
des. Cal destacar les vetllades celebrades ais locáis del G E i E G , amb
p e M í c u I e s d e J o s e p M a r i a Pía i
Francesc de Llobet rodades ai santuari del Coll en el cinqué aplec del
C r u p i altres sobre niuntanya i excursionisme.
Aqüestes sessions es van mantcnir durant la Guerra Civil, amb projeccions com el Noticiari ti" 3, sobre
la vinguda de representants de la
URSS, i un altre dedicat a la Setmana de l'lnfant de Girona. U n cop
acabat el conflicte beMic, PAjuntament va comprar el documental Gerona el 1943, i al Saló Conita! de
Ripoll es presenta Els Eíois, filmar
per Maria Font durant la celebració
d'aquesta festa.
Quant a les peMícules de ficció,
les comarques gironines han estat
l'escenari de moltes produccions nacionals i interuacionals. Scgons el
diari gironí i:/ Noric, el mes d'abril
de 1917 es prujecta a Torroelia de
Montgrí la pellicula El íccirl del ¡iiin;
en bona part filmada a la platja de
l'Estartit. El 1922 Roya! Film enregistra algunes escenes a Tescalinata

Antoni Martí rodant "Undero/orid", a la plaga de l'Hospital de Girona, l'any 1984.

de la catedral de Girona per fer ütin
Juan Tenorio. Tres anys després una
companyia de Barcelona va rodar a
Palamós Mar i ccl. A Camprodon es
va fer el rodatge de ;V/i t'fíc/Jii^'o j ' )'(),
produida per CIFESA el 1944. Arbi'icies va ser l'escenari de Don Juan
(ic Scrrallon^ia, de Ricardo (¡ascón
(1948), Jríí7)íi7/(í, papá y mamá, de Julio Salvador (1955), En Haldin de In
costa, de Josep Maria Forn (196S) i,
mes recentinent, Ratcta, ralcla, de
Francesc Bellmunt {1990). A Begur
i a País, Joseph L. Mankiewicz va dirigir algunes escenes de De repeine, el
úliimo t'eyaiio. el 1959. Al cap de
Creus es va filmar El faro del fui del
mundo, p r o t a g o n i t z a d a p e r Kirk
Douglas { 1 9 7 0 , i -^ Torroelia de
Montgrí. Borraíca, de Miguel Ángel
Ribas\l976).
Pero el rodatge mes famós i mític
va ser, sense cap dubte, el de Pandora
y el holandés errante, d'Albert Lewin,
a Tossa el 1950, amb Ava Gardner,
James Masón i Mario Cabré. Una
estatua de la sensual actriu n o r d americana inaugurada fa poc temps
i m m o r t a l i t z a p e r s e m p r e la seva
presencia a la Costa Brava.

"V

Els creadors audiovisuals
El nombre de persones que han tilmat
en qualsevol deis formats cinematogratlcs {9,5 mm, 8 mm, súper 8) és
molt considerable, excepte en el cas
deis 16 mm i sobretot deis 35 mm. SÍ
ja és difícil fer una llista completa de
gironins enregistradors d'imatges, des
de la proliferació del vídeo i la seva fácil accessibilitat aquesta feina ha esdevingtit impossible. Hem hagiit de fer
una selecció deis autors mes representatius, encara que som conscients que
no és completa.
En primer lloc, és obligatori ressaltar el nom d'Antoni Vareas, un deis
pioners del cinema amateur i també
conegut per ser grafista i pintor. Les
seves p r i m e r e s peMícules eren de
carácter naiT, com /::/ ÍVÍ/)ÍI' de Maria
Rosa (1930) o Feni Vhindiu (1937),
pero els seus treballs deis darrers anys
varen ser mes elaborats. com Niños,
(1951-1953) i Ehome del sac (1969).
Aquests dos últims teñen com a tema
cornil els j o c s infantils. El 1967
PAFIC- organitzá el Primer Trofeu
Antoni Vares de cine amateur. Es
convoca durant deu aiivs consecutius.
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De-s de 1990 l'Ajuntanient de Girona
es fa carree de les Jornades Antoni
Vares sobre la IniaCge i R e c e r c a
Histórica.
Un akre noin prou iinportant, gracies també a la seva magnífica coMecció avui exposada al Musen de! Cinema de Girona, és el de Tomás Mallol,
autor de 31 curtmetrarges, alguns deis
quals van ser guardonats en fesrivals ínternacionals de cinema. En la seva
obra, Fautor intenta donar resposta a la
pregunta mai resolta de qué és el
temps. Va ser fiíndador de la Unicí de
C'ineastes Amateurs i ha fet de productor i, ocasionalment, d'actor.
El figuerenc josep Móntala i Cufí
realitza AqiicHn parübola el 1950, una
peMicula de ficció en blanc i negre de
16 m m en qué parricipa Narcis Sans.
Una mes recent, en tbrmat 35 nim, va
ser El Teatrc Museu Dalí umca a ¡es 1.
A Olot tenim Pep Callís, director
del llarg en 35 nini NafttiHiia, l'únic
de carácter comercial produit i rodat
a la capital de la Garrotxa, i finalista al
Premi de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya el 1982. El seu
director de fotografía, Joan Costa i
C!)asals, ha participat en la serie de
TV3 «Les comarques de Catalunya».
J o a q u i m P u i g v e r t , de V i l o b í
d ' O n y a r , ha tet una t r e n t e n a de
pel'lícules de difercnts metratges, generalment de carácter antropológic,
documental, experimental i familiar.
En destaca Un rüjoíey. guardonada
amb un primer premi en l'apartat de
documentáis del Festival de Cinema
de Sant Sebastiá.
El gironí Jordi Liado conicni^á
amb realitzacions curtes dins el cinema amateur deis anys 60 i després dirigí un l l a r g m e t r a t g e en 16 m m ,
Amor adoicscenle, amb guió de l'escriptor Josep Maria Gíronella, que es
va estrenar públicament el 27 de novenibre de 1969 al Cinema Orient,
sala d'art i assaig de Girona.
El 1970 es va constituir la productora de films mdependents Kinema
Grup. Un deis seus membres, Joan

Roura, va ser autor de peMíctiles doctimcntals com A<]éu ¡i lui ¡vuic. sobre
el carrilet de Sant Fclin. Altres compouents de l'entitat eren Josep Maria
Planas i Joan Boadas.
Respecte el cinema d'animació,
és obligatori reterir-se a dues p r o ductores ganxones: Peti qui Peti Cinema, amb curts com Els Lcpmnxa.
fets per Toni Ferrer i Jndith Albertí; i
Experimental Ninots. productora de
PyeUtíii en ja. rodada en 16 m m i
guanyadora del Film d ' O r al niilior
curt d'animació del Fesdval de Caniles de I9S5.
En Támbit deis curtmetratges en 55
mm esmentem Pauíeix. de i,luís Valcnd, i Líi sempilcnuí cspenvi^ii i ¡imocéncia.
Un joi ik ¡iciis, del banyolí establert a
Cassá de la Selva |twep Puigvert.
Un nom ineludible en la creació
audiovisual gironina és el del bisbalene Antoni Marti, autor d'una extensa filmografia: peMícules com Hic
Di'^iiuy Dei. de S7 minuts i en súper 8
color; el curt en 35 mm Viidciworld i
el llarg Una ni! a Casablaiica, així com
una ampia viiieografia en qué recupera moltes peMícules familiars i documentáis d'altres autors, una leina importantissima també duta a terme peí
CoFlectiu de Cinema Independent
de la Garrotxa i altres associacions i
insritucions.
Per acabar aquest article, és just
parlar de tres festivals de cinema celebrats a les nosovs comarques durant el
segle XX, impulsors de la creació i difusió del món audiovisual gironí: el
1962 va teñir lloc a Sant Feliii de Cíuíxols el Primer Festival del Film Amateur de la Costa Brava, que tingué
continuació fíns al 19K2; el 1964 va
néixer el Concurs de Cinema Amateur
de Palafi-ugell, vigent fíns al 1985: i des
de fa oiize an^^ es celebra el Festival de
Cinema de Girona, dirígit per Lluís
Valenti, que es va consolidant com un
gran testival de curts de Catalunnya.

Dolors Grau és historiadora de la folografia.
Josep Ferrer és historiador del cinema.

