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CONFERÈNCIES A L’ARXIU MUNICIPAL

FOTOGRAFIAR
GIRONA (II)
Creació,tècnica i memòria
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El setembre del 1997, l’Ajuntament 
de Girona aprovà la creació del Centre 
de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI), amb la missió de conèixer, 
protegir, fomentar, oferir i divulgar a la 
ciutadania el patrimoni documental en 
imatge de la ciutat de Girona.

Per a commemorar aquest 20è aniver-
sari, el cicle de Conferències d’enguany 
a l’Arxiu Municipal, com el de l’any 
passat, porta per títol Fotografiar 
Girona. Creació, tècnica i memòria. La 
nostra voluntat és oferir un recorregut 
que presenti el fet fotogràfic en el seu 
context històric i que analitzi la foto-
grafia a la nostra ciutat en diferents 
àmbits: tècnica fotogràfica, fotògrafs 
de carrer, galeries de retrats, comuni-
cació, comerç, creació i art. L'objectiu 
global és interpel·lar sobre els límits 
actuals d’aquella aventura que des de la 
seva presentació el 1839 a París, ha 
contribuït de manera decisiva a la com-
prensió i la interpretació de la nostra 
contemporaneïtat.

L’any passat s’inicià amb la presentació 
del fet fotogràfic en el seu context 
històric i amb la mostra dels vastíssims 
i importants fons del Centre de Recerca 
i Difusió de la Imatge (CRDI). Els altres 
quatre textos ens van permetre copsar 
les dificultats del treball fotogràfic en 
els seus inicis (circumstància que, per 
ella mateixa, n’hauria de fer augmentar 
la seva valoració patrimonial), el treball 
dels fotògrafs de carrer que en una 
època d’enorme precarietat van contri-
buir a “salvar-nos les imatges”, la 
fotografia de premsa en el període 
franquista, tan supeditada als dictà-
mens falsos i mediocres dels totalitaris 
i, finalment, una lúcida reflexió sobre el 
nostre present, ja postfotogràfic, que 
ens hauria d’alertar sobre com consu-
mim, usem i validem les imatges en una 
època on, més que mai, hauríem d’ex-
tremar el nostre sentit crític davant 
d’accions deliberades de manipulació 
col·lectiva.

3 de maig

Les galeries fotogràfiques a la ciutat de Girona. 1860-2004.
JEP MARTÍ, historiador i arxiver

10 de maig

Valentí Fargnoli: fotografia al servei del patrimoni
JOAN BOADAS, arxiver municipal i director del CRDI

17 de maig

L’edat d’or de la postal a Girona
DAVID IGLÉSIAS, tècnic arxiver del CRDI

24 de maig

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Girona (AFIC)
FINA NAVARRETE, historiadora i col·laboradora del CRDI

31 de maig

Noves imatges i tecnologies per a l’espectador de la societat de masses
BERNARDO RIEGO, professor de la Universidad de Cantabria


