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ART

Revaloren l’obra de Fontserè
als cinc anys de la seva mort
a Una comissió impulsada per Bonart Cultural i la Fundació Lluís Coromina vol divulgar el llegat de

l’artista amb un programa d’activitats centrat sobretot a reivindicar el seu ric fons fotogràfic

Carles Fontserè, el 1994, davant un teatrí com el que havia tingut de petit, amb el director del Museu del Joguet, Josep M. Joan i Rosa ■ ARXIU

Eva Vàzquez
BANYOLES

L’entitat Bonart Cultural i
la Fundació Lluís Coromina de Banyoles, que agrupa els espais expositius
d’El Puntal, l’Espai Eat Art
i el Showroom Lluís Vilà,
han impulsat la creació
d’una comissió per commemorar el cinquè aniversari de la mort del cartellista, fotògraf, pintor, escenògraf i memorialista
Carles Fontserè (Barcelona, 1916-Girona, 2007)
per mitjà d’un ampli pro-

grama d’activitats amb les
quals es proposen reivindicar l’obra de l’artista i,
en especial, la seva vessant com a fotoperiodista.
La iniciativa té el suport de
l’Ajuntament de Banyoles
i el de Porqueres, municipi
on residia Fontserè des del
1973, quan va tornar a Catalunya després d’un llarg
exili que el va portar a
França, Mèxic i els Estats
Units, i de la seva vídua,
Terry Broch, a més del Departament de Cultura de
la Generalitat, el delegat
gironí del qual, Antoni

Baulida, forma també part
del comitè impulsor dels
actes d’homenatge, que
s’estendran al Museu del
Joguet de Figueres, El
Puntal de Banyoles, la
Fundació Vila Casas de
Torroella de Montgrí, el
Museu de l’exili de la Jonquera (Mume), la delegació de la Generalitat a Perpinyà i l’Ars Santa Mònica
de Barcelona.
Els actes, de fet, es van
obrir el gener passat, el
mes exacte de l’aniversari
(Fontserè va morir el 4 de
gener del 2007), amb la

Un llegat per descobrir
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La comissió organitzadora de
l’homenatge ha creat un lloc
a internet, carlesfontsere.wordpress.com, a més de
pàgines de Facebook i Twitter, per canalitzar totes les
activitats previstes, que tenen com a finalitat última, segons ha explicat Ricard Planas, coordinador de la iniciativa, posar en relleu el valor
d’un “material que no està
sent prou aprofitat”, en referència a l’important fons fo-

togràfic conservat a l’estudi
de Porqueres, format per
més de 40.000 negatius i
que l’artista va cedir a la Generalitat l’any 1994 a canvi
d’un vitalici, en un acord aleshores pioner a Catalunya. El
mateix Fontserè va dedicar
grans esforços, mentre treballava en la redacció de les
seves memòries, a divulgar
aquest fons d’imatges que
Planas situa al nivell de l’obra
de Centelles i Català Roca.

presentació a l’Ateneu de
Banyoles d’Obrint el món,
un espectacle de poesia en
viu basat en l’obra del mateix Fontserè i de l’escriptora Teresa Pàmies que
s’havia estrenat al Mume
dins el cicle La paraula a
l’exili. Ara, però, arriba el
gros de la programació,
que arrenca dijous vinent,
30 d’agost, amb la inauguració d’una exposició temporal al Museu del Joguet
que, amb el títol Fontserè i
el teatrí de Seix Barral,
evoca l’artista nen, embadocat davant l’escenari de
paper que li havien regalat
per Reis, molt abans de
convertir-se en un reconegut escenògraf.
A l’espai El Puntal de
Banyoles es podrà veure,
del 14 de setembre al 13
d’octubre, l’exposició Carles Fontserè: photocitizen, una aproximació al
ric material fotogràfic
d’aquest creador multifacètic a través de les imatges que va capturar pels
carrers de París, Roma,
Nova York, Ciutat de Mèxic o Barcelona en el que
ell anomenava, per la seva
voracitat visual, de “safaris fotogràfics”. Al Palau
Solterra de Torroella es
presentarà, del 29 de setembre al 31 de desembre,
un muntatge amb les fotografies de la col·lecció del
museu junt amb material
inèdit, i a través de l’espai
virtual de Bonart i Sies TV
es podrà visitar, al novembre, una retrospectiva de
les fotografies que Fontserè havia seleccionat per a
les exposicions que havia
organitzat en vida. L’Ars
Santa Mònica s’afegirà als
actes l’any vinent amb
Fontserè: lumens i espectres, un recorregut per les
seves visions nocturnes i
pel tractament de la llum
en les imatges en blanc i
negre. ■
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Un concert bascocatalà clausura
el festival de Castelló d’Empúries
J.C.L.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Castelló d’Empúries ofereix avui el concert de
cloenda del cicle de Concerts al Pòrtic de la Catedral de l’Empordà, que tenen lloc a la plaça de la Basílica de Castelló d’Empú-

ries (22 h). Concretament
es tracta d’un intercanvi
musical Euskadi-Catalunya que tindrà per protagonistes el cor Lirain
Abesbatza de Gorliz (Biscaia) i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.
El programa, que inclourà un homenatge a

Xavier Montsalvatge en el
centenari del seu naixement, té tres parts ben diferenciades. En la primera, l’Orquestra de l’Empordà actuarà sola amb obres
de Mozart, Joaquim Serra
i l’esmentat Montsalvatge.
Tot seguit, el cor Lirain
Abesbatza oferirà una

mostra de la polifonia basca en peces cantades a
cappella. Finalment, orquestra i cor faran una
part conjunta en què destaca el Poema de Gorliz de
Julen Ezkurra i L’Empordà d’Enric Morera servirà
per acabar un concert bascocatalà. ■

La coral Lirain, en una imatge promocional ■ ARXIU

