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CULTURA

Eduard Puig Vayreda edita un nou recull
d’articles, conferències i presentacions

EL PERFIL

A «Vuits i nous i cartes que no lliguen», reflexiona sobre
molts temes d’abast figuerenc, comarcal i nacional. Pàg. 20

David Llinares es prepara per 
a la dura Ironnman de Hawaïi
El triatleta figuerenc establert a la Jonquera s’en-
trena a fons per superar el repte. Pàg. 29
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ordi Mestre és un bon
fotògraf. Un d’aquells
professionals de cap a
peus que sempre ha

sabut trobar el moment adequat
per prémer el botó de la seva cà-
mera i fer aturar el temps amb
una imatge irrepetible. Ell és el
responsable d’una exposició que
es pot veure, gratuïtament, a la
sala oberta del Museu de l’Em-
pordà fins a l’1 de novembre.

Jordi Mestre ens presenta un
treball fotogràfic que va fer a prin-
cipi dels anys vuitanta resseguint
el periple d’un grup de verema-
dors murcians que anaven cap a
França. Com era costum a l’èpo-
ca, marxaven amb un contracte
determinat sota el braç. Viatjaven
amb ferrocarril, en allò que hau-
ria d’haver estat i mai ha sigut el
corredor mediterrani.

Aquella gent somriu davant de
la càmera, posa cara de circums-
tàncies, mostra allò que beu, allò
que menja i allò que fa. El fotògraf
respecta intimitats amagades i
mostra aquelles que s’han deixat
retratar. Situacions i persones,
vull dir.

El mateix Mestre –quin cog-
nom més encertat per parlar d’ell–
explica que, veient les cares dels
veremadors, hi veu arquetips de
l’època, de maneres de vestir i de
relacionar-se.

La veritat sia dita, l’exposició
La verema dels 80, promoguda
per la Casa de Cultura de la Dipu-
tació de Girona, el Departament
de Cultura de la Generalitat i per
l’Ajuntament de Figueres a través
del Museu de l’Empordà, val un
imperi. Les fotografies són de
gran format i ens fan reflexionar
molt sobre els èxodes de tots els
temps. Aquest era forçat, però
amb bitllet d’anada i tornada.
“Marxaven per fer diners i per po-
der pagar els deutes de casa a la
tornada”, diu en Jordi Mestre.

Les imatges passen per l’Esta-
ció de França de Barcelona, la des-
apareguda Oficina Nacional de
Inmigración –ONI– de Figueres
i per la sempre sorprenent estació
internacional de Portbou.

Anar a fer veremes a França es-
tava molt ben pagat i d’això l’eco-
nomia espanyola se’n va ressentir,
en positiu. També ho va ser, en al-
tres temps, anar a Ultramar o a
Alemanya. Passeu pel Museu de
l’Empordà. Ja trigueu a fer-ho.
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