
«Venècia, ja de per si, és un al·li-
cient per al fotògraf. En època de
Carnaval, més que un al·licient, és
el somni perfecte del fotògraf».
Ho diu el palafrugellenc Lluís Mai-
mí, que amb l’exposició Tra Vis-
conti e Fellini: Personatges de pel·lí-
cula al Cafè Florian ha estat l’es-
collit per inaugurar la nova Sala
Empordà del museu Can Mario de
Palafrugell, al complex de la Fun-
dació Vila Casas. 

Aquest espai té l’objectiu de
promocionar i divulgar l’obra dels
creadors empordanesos, i preci-
sament s’ha escollit el treball de
Maimí, que va fer la primera ex-
posició fotogràfica en aquesta po-
blació l’any 1976, per estrenar-lo.

Maimí explica que amb aques-
tes fotografies vol mostrar «uns
personatges a mig camí entre la be-
llesa i el romanticisme de Viscon-
ti i la extravagància i el surrealisme
de Fellini». El lloc on han estat re-
alitzades també és ple d’ecos ro-
màntics: el Caffè Florian de la pla-
ça de San Marco, fundat el 1720 i
conegut per ser un dels cafès més
cars del món. 

Imatges d’una altra època
Les fotografies celebren ara el seu
primer any de vida, ja que van ser
preses al Carnaval de 2011, i mos-
tren amb tot luxe de detall una aris-
tocràcia en decadència («il fior
fiore de la Venècia selecta», que diu
el fotògraf), i que es manté arrelada

en una de les tradicions festives
més populars  d’Europa. Això sí,
com explica Maimí, aquest «és
diferent dels carnavals d’arreu, és
lluny de la disbauxa i la bullanga».
Allà, les persones «únicament pas-
segen les seves indumentàries ri-
cament adornades». 

Precisament per aquesta lan-
guidesa, el fotògraf afirma que
aquests personatges i vestimentes
remeten a «èpoques decadents»,
tot i que també apunta que per-

sonalment, a ell, Venècia ja li’n
sembla molt, «de decadent». 

El palafrugellenc explica que
en el decurs del Carnaval, grups de
persones impecablement disfres-
sades passegen pels espais més
emblemàtics de la ciutat, «oferint
les més delicades i càlides postu-
res» als incomptables fotògrafs,
professionals i aficionats, que as-
sisteixen a l’espectacle visual.
Apunta que aquestes sovint són fi-
gurants llogats per l’organització,

gairebé com a decoració vivent de
la ciutat. I precisament, aquesta be-
llesa decadent també es va voler
deixar palesa a la inauguració de
la mostra; és per aquest motiu
que també allà es van poder veu-
re actors disfressats a l’alçada de
l’esdeveniment. 

En el cas de les fotografies del
Florian, Maimí explica que va te-
nir l’oportunitat d’entrar al cafè una
nit i va tornar-hi l’endemà, tot i que
li va ser complicat per l’oposició

dels encarregats de seguretat del
selecte espai. Això sí, un cop dins
apunta que ningú va negar-li la fo-
tografia, tot i que ell no anava dis-
fressat: «A ells no els molesten
gens ni mica els paparazzi», ex-
plica amb humor. 

PALAFRUGELL |M. P.

L’opulència decadent de Venècia, vista per
Lluís Maimí, inaugura nou espai a Can Mario

La Sala Empordà, estrenada amb una exposició que remet a Visconti i Fellini, promocionarà creadors empordanesos

Una de les impactants fotografies preses per Lluís Maimí a l’interior del Caffè Florian de Venècia.

LLUÍS MAIMÍ

Una mirada molt particular
La trajectòria artística de Lluís
Maimí és dilatada; es va iniciar

en el món de la fotografia ja als anys
60, i als 70 va guanyar diversos con-
cursos d’àmbit nacional i internacio-
nal. La seva primera exposició, «Pri-
mera volada. Com dibuix fet pel
vent», va ser precisament a Palafru-
gell, una població que ha enregistrat
al llarg dels anys. Més tard, participa-
ria a la IV Biennal de Fotografia Xa-
vier Miserachs amb la mostra «Mira-
des intermitents». Dues de les seves
exposicions més recents tenien com
a nexe comú el «retour d'âge»: «Ei-
vissa i Formentera, 1975» i «La mà-
gia del circ, anys 70's», creada junta-
ment amb Jordi Sàbat i Tano Pisano. 

<

lluís maimí 
(PALAFRUGELL, 1945)
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Ahir es va obrir al públic la nova
seu de la Filmoteca de Catalunya,
situada al barri del Raval de
Barcelona, amb una jornada de
portes obertes, que va coincidir amb
la visita del conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, i l’alcalde, Xavier
Trias, a les instal·lacions. Minuts
abans, Trias i Mascarell van
inaugurar la plaça Salvador Seguí,
just davant la Filmoteca, on van ser
esbroncats per treballadors de TMB. 



Cinema Dia de portes
obertes per estrenar la
nova Filmoteca al Raval

Un llibre recull imatges dels 75
anys de vida de la revista «Life»

Des que Henry Luce va fundar la
revista Life al 1936, els fotògrafs d’a-
questa publicació han tingut fama
de reporters intrèpids, fiables i de
qualitat. Durant 75 anys, la revis-
ta Life ha estat un referent del fo-
toperiodisme, i ara el llibre Life. Els
grans fotògrafs inclou algunes de
les fotografies més famoses de la
història d’aquesta disciplina.

En total apareixen 700 de les fo-

tografies publicades al llarg de
vuit dècades per gairebé un cen-
tenar de professionals, en les quals
es poden reconèixer els moments
essencials del segle XX, entre ells,
el desembarcament de MacArthur,
de Mydans; el desembarcament
del dia D a Omaha Beach, de
Capa; i, per descomptat, el petó del
mariner a la infermera a Times
Square el dia de la victòria sobre el
Japó, d’Eisenstaedt. 
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SALUT Descobreixen una
proteïna implicada en
l’expansió del tumor cerebral
Metges de l’Hospital Vall d’Hebron troben
l’immunodepressor que escampa el càn-
cer pel sistema defensiu del cos.  33

COMUNICACIÓ Ferran Adrià i l’exposició
sobre el Bulli, protagonitzen l’«Ànima»
El cuiner visita el magazín cultural del canal 33 per desgranar els
secrets de la mostra sobre el restaurant rosinc que es pot veure
aquests dies al Palau Robert de Barcelona. 44
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