mili Massanas
en el record
EL COLLECCÍONISTA
D'IMATGES
Si en els darrers viiil íinys hi
liii hiígut a Girotüi un ciutadíi
interessLit de pie per la fotografía
com a docLirncnt liistoric.
at|iicsta persona ha eslat rEiiiili
Massanas. Home complcx i
scnzill al malcix tcmps.
impulsor d'iniciíilivcs bcn
divcrsüs en el canip de Tari.
i'Emili era la imatge ct>ntraria
d'aquells personatgcs ereguls
que només pensen en ncgocis
partieulars o precminéncies de
lluVmcnl. Sovint edineidíem pels
carrers del barri del Mercada!,
ais arxius gironins o al de Saiil
Feliii de Guíxols, i sempre
acabavem parlanl de les
mateixes coses: de la gcnt de
Girona. de folografs i de
folografies.
Fruit d'aquesla passió
folograrica, enfocada en el senlil
de recuperar, preservar i valorar
les velles iinalges del passat i
robra deis nostres retratistes.

son la dotzena d'exposicions
que sola el seu enginy es
muntaren a Girona i a Saiil
Feliu, palrocinadcs per les
inslitiicions respcclivcs, i mi
eonjunl de publicacions i
cárpeles que acostaren al públic
aclual la idcntitat objectiva del
lerrilori, la vida quolidlana deis
nosircs avanlpa.ssals i la tcciiiea
peculiar deis arlisles de la
cambra. Aixíel nom d'Emili
Massanas va íiilinianicni unil ais
de Vaicnlí Fargnoli, Aniadeu
Mauri, Ricard Mur, els Unal.
Folo Lux...
En aquesta mateixa línia de
vaioraeió i conservació del
palrinioni dcícumental, Massanas
és coautor anib Ramón Alberch i
Pere Freixas de ropiiscle tilulat
L'iirxin d' imat^c's. Propa.sft's de
classificació i con.servació,
edilal per la Generalitat de
Catalunya el 198^. ben útil per
ais encarregats deis arxius locáis
i comarcáis. Els seus
coneixenienls sobre aquest
patrimoni, en part recuperal en
les seves coMeccions
parliculars, va servir tambe per
il'Iuslrar dos llibres liixosos
editats per la Dipulació; la
Hisforia de la Diputado de
Girona i La fes f a a les ierres de
Girona, obres coMeclives
aparcgtides el I9H9 i el 1991.
rcspectivament.
Tot aixó, per desconiptat. era
només una parí de les hores que
l'Eniili Massanas dedica al
tema. Perqué al danere de cada
imatge gráfica, a niés a mes de
les persones rclialadcs. volia
veure-hi o descobrir-hi la
personalital del Iblograf, saber
d'on venia, resscguir-li la
trajectória vital i familiar, datar
robra,.,, proccs que va
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rumiliiinlzar-loünib la prciiis;»
del segle XIX i ht documenlació
municipal.
Lii seva leiriLi —encara que
sera difícil dt; tntbiir mi lióme
comí ell—- mercix i recliiiiia algú
L|uc liL conlinLi'í. lil eamí ttbcrl ha
de prosseguir. A ell. és ciar, el
recordarem seniprc com un
|i¡()iiei-.

JOSEFCLARA

UARTISTA CREADOR
Un bon dia. d"aixo en fa ja
Lin bi>n grapal tranys. rEiuili
MLissLinas em va ensenyar, lol
col'oi, uns [narqucls de
diapositives anib unes plaques
traiisparenls. aparcntriicnl d'allo
mes corren!. Posades en un
projeclor, inlercalant entre les
dues plaques objcctes lan
inconnexos COEII Inissos de

cel-lüfana rcbregals o pols
d'aspirina. en fer girar un deis
dos vidrcs. a la pantalla
apai'eixien nieravelloses Inialges
de colttrs c[iie es iransf'ormaven
tie l'orma iiiiniLiginable. E.s
Iraclava d'iin deis cxperimenls
de TEmili amb vidres polaritzals.
Diirant lola la scva vida.
rEniili va anar fent sortirdel sen
invisible barrel de copa Iota
mena de ctiscs insoliles. ctím un
il'lusionisla en l'a sortir coloms.
coniils o mocadors de eolors.
L'Eniiii tenia un inesgolable
al'any de ler experinients, de
descubrir la pclila magia deis
petits objcctes quoti^iians.
Recordó la il-lusió amb qué
ni'explicava, després de llegir un
Ilibre sobre estéis ainb
complicad íssims esquenies de
niunlatgc, coni bavia ideal i
l'abiicat uns dinaniies esleís amb

La CtH-í)l/t>ih¡
(¡'¡•'.mili
Míissiimis
viMI I
¡ti-y Ceir/cs 1 ivi'

bosses d'csconibraries de pUYstic.
Esleís que. a mes de la seva
-simplicíssiitia técnica, volaven
pertcctanienl. O com. en
tliteicnlcs oeasions, va projeelar
i rcaüt/arels seus ctmeguls
«innables». a<.]uclla mena de
globu.s quadrals que Holaven per
rOnyar. tol posant eokir i
l'anlasia en les seves
tradicionalmenl brilles aigiies,
per soipresa de carpes i gavines.
Ell era així. No era pintor, ni
dibuixanl, ni folograf. ni escriplor.
Pero era, a la seva manera, niés
artista que niolls deis arlistes
«ollcials». I perquü' era així,
creador, desnianegal. I'oleía sense
fel. loeacampanes. amic despistat.
sc'n va [uiar sen.se dir res. Pero no
deixa lan si>Is un record
inoblidable, uns documents sobre
els seiis treballs o inia feina Itcn
í'ela. També, en Tiniangible món
de les llegendcs populars. ba
deixat un personalge inoblidable
i|uc molí pri>bablemen1 rcslarii
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dins les iradicions gironines
quan. passals els anys. no es
recordi el iiom íiel scu creador; la
llegenda. dcscaradanienl
apocrila. de la «Coeoliona».
Aqiiell rfíCfjdnl amb ales de
papa//íJ/í[/ que es passeja per
rOnyar les nils de lluna plena. Si
la llegenda en el seu conjunl és
produclc de la coMaboració de
varíes pci'sones. sens dublé el
pei'sonatge és una creació
fiersonal de PEmili Massanas. Si
alguna malinada. passats els
anys. algún gironí. lol passanl [K\
Pont de Pedra, veu entre la boira
que cobrcix TOnyar la llgura
fantasuial de la «Cocollona». és
mull possible que el sinipalic
monstre es giri cap a I'espcctador
i li digui amb veu d'ultraiomba,
pero sempre amical: «Ep, mestre,
si eslic atiuí, riu anuint i riu avall,
és perqué em va inventar rEmili
Massanas..,M.
G A R L E S VIVÓ
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