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Centenari Carles Fontserè
críticad’art

S
’escau enguany el centena-
ri del naixement de Carles 
Fontserè, amb un seguit 

d’actes que se celebren especial-
ment a terres gironines. Nascut 
a Barcelona el 1916, formava 
part de la generació que arriba 
a la Guerra Civil en plena ado-
lescència. Els seus coneixements 
de les pràctiques escenogràfi-
ques li varen permetre tenir 
un paper actiu en ple conflicte, 
on destacà com a cartellista i 
autor del famós LLIBERTAT 
de la FAI. Membre del Comi-
tè del Sindicat de Dibuixants 
Professionals, va tenir molt a 
veure amb la gran difusió del 
cartellisme durant la Guerra, 
reconegut arreu. S’exilià amb 
espardenyes i va anar a parar 
al camp d’Haras, prop de Per-
pinyà, on retroba el pintor An-
toni Clavé. Aconsegueix fugir i 
s’estableix a París, d’amagat, on 
a poc a poc refà la seva carrera 

com a dibuixant, il·lustrador, 
gravador i escenògraf.

L’any 1948 s’estableix entre 
Mèxic i París, gràcies a l’espec-
tacle Bonjour Mexico que rea-
litza amb Mario Moreno Can-
tinflas i que obté un gran èxit. 
D’ençà del 1950 i fins als anys 
setanta, viu a Nova York, on 
fa de dibuixant i escenògraf, i 
descobreix la seva passió per la 
fotografia, que ja havia desen-
volupat a Mèxic.

A mitjans dels anys setanta 
torna a Catalunya i a poc a poc 
anem descobrint la seva trajec-
tòria. Comença a participar a 
projectes vinculats a Nova York, 
com va ser el cas de la recupera-
ció de l’obra de Josep de Creeft. 
La seva exposició més rellevant 
va ser llavors Nova York, Vista 
i Viscuda, que va itinerar per 
Catalunya i va ser presentada a 
Lleida l’any 1983. Va ser també 
l’inici de la seva consideració 

com a fotògraf, amb una mirada 
envers els barris marginals de 
Nova York, d’una vitalitat poc 
donada als tòpics. Entre 1984 i 
1985 una nova mostra itinerant 
estava dedicada a Roma, París 
i Londres, que palesava el seu 
cosmopolitisme, amb presència 
d’autors com Rafael Alberti.

L’any 1995 publica el primer 
volum de les seves memòries 
Memòries d’ un cartellista ca-
talà (1931-1939), on apareix un 
escriptor d’una gran fidelitat a 
la cronologia i als fets. Fontserè 
pren una gran cura a detallar el 
dia a dia de la seva vida, amb re-
cerca bibliogràfica i documental 
que afegeix a la seva gran capa-
citat de records. Aquest llibre 
esdevé fonamental per entendre 
aquells anys.

Quatre anys més tard, el 
1999, apareix el segon volum 
Un exilat de tercera. A París 
durant la Segona Guerra  Mun-

dial, encara més interessant, ja 
que parla amb molts detalls de 
la vida als camps de concentra-
ció i de les dificultats per arribar 
a París, amb totes les dificultats 
dels exilats per obtenir docu-
ments, i com vivien els horaris 
i els controls, abans i després de 
l’ocupació. 

El seu testimoni transcendeix 
el fet català, per esdevenir real-
ment colpidor, tot veient com 
amb enginy i gosadia va acon-
seguir reeixir. En aquest llibre 
parlar sovint de Manuel Viola, 
company de centenari i de difi-
cultats en el París ocupat.

Fontserè escrivia aquest lli-
bre en un retir als peus dels Pi-
rineus,  compartit amb la seva 
esposa Terry, on anava veient 
com la seva obra fotogràfica 
prenia cada vegada més cos i 
reconeixement. L’any 2002 es 
recuperava la sèrie d’imatges 
del 1966-1967 realitzada a 

Mèxic i es tornaven a recupe-
rar el seu Nova York, Vista i 
Viscuda. Fontserè morí el 2007, 
però abans va ser un actiu de-
fensor de la recuperació dels 
Papers de Salamanca, assistint 
amb fermesa a tots els actes rei-
vindicatius del retorn d’aquesta 
documentació.

Com en el cas de Cristòfol, 
s’aconseguí a finals dels anys 
vuitanta un vitalici, en aquest 
cas per part de la Generalitat. A 
canvi, tots els negatius fotogrà-
fics passarien a domini públic. 
D’aquesta manera es garantia la 
disponibilitat d’un fons poc co-
negut, de milers i milers de ne-
gatius que segur permetran un 
coneixement sociològic de les 
persones i la vida de les grans 
urbs del segle XX, però que si-
tuaran Fontserè com un gran 
fotògraf, més enllà del paper 
com a cartellista que ja té a la 
història de l’art nostrat.

El pianista i compositor Albert Guinovart va seguir de prop l’enregistrament ahir a l’Auditori de la música de ‘Scaramouche’ amb l’OJC.

Un assaig amb cinc dels 18 actors del musical ‘Scaramouche’.
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❘ LLEIDA ❘ Tot just uns mesos des-
prés de tenir encara a la car-
tellera el popular Mar i Cel, el 
Teatre Victòria de Barcelona 
estrenarà el proper 23 de se-
tembre el nou musical de Da-
goll Dagom, Scaramouche, una 
història basada en la novel·la 
d’amor i espadatxins que va es-
criure el 1921 Rafael Sabatini, 
ambientada a la França revo-
lucionària del segle XVIII. La 
història es va popularitzar en el 
cine el 1952 de la mà de Stewart 
Granger i Janet Leigh. Precisa-
ment, la sonoritat i espectacu-
laritat de les grans produccions 
de Hollywood dels anys 50 és el 
que ha provat de buscar el com-
positor Albert Guinovart a la 
banda sonora que acompanyarà 
el musical de Dagoll Dagom, i 
que ahir va gravar a l’Auditori 
de Lleida amb l’Orquestra Julià 
Carbonell (OJC). 

El director de la formació 
simfònica lleidatana, Alfons 
Reverté, va explicar a SEGRE 
que “els espectadors gaudiran 
de música en directe amb deu 
intèrprets i també de la música 
gravada per l’OJC en els mo-
ments més apoteòsics de l’acció, 
en els fragments en els quals es 
requereix una sonoritat sim-
fònica, ja que seria inviable 
econòmicament l’actuació en 
cada funció d’una orquestra 
simfònica de més de cinquanta 
músics”. Reverté va qualificar 
de “singular i poc freqüent” 
aquesta fusió entre el directe i 
l’enregistrament en espectacles 
musicals. Al seu costat, contro-

L’OJC, a ritme d’amor i espadatxins
L’orquestra lleidatana grava els fragments simfònics del nou musical de Dagoll Dagom, ‘Scaramouche’ 
|| El compositor Albert Guinovart destaca la sonoritat “excepcional” de l’Auditori
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lant tot el procés, Guinovart va 
recordar la relació d’anys amb 
l’OJC –ja va gravar també amb 
l’orquestra lleidatana la banda 
sonora de la telesèrie El cor de 
la ciutat de TV3 i l’hivern pas-
sat va actuar-hi com a pianista 
solista en un singular concert de 
tangos– i va destacar la sonori-
tat de l’Auditori Enric Grana-
dos. “És una de les millors sales 
d’Espanya, amb un so excepcio-
nal. Per això, en lloc d’anar-nos-
en a gravar a Praga –lloc habi-
tual d’enregistraments musicals 
per la relació qualitat-cost–, no-
saltres ens quedem a casa, fem 

país”, va assegurar Guinovart. 
El director Joan Vives, que di-
rigirà la música en directe de 
Scaramouche, va conduir als 
músics de l’OJC durant l’enre-
gistrament a l’Auditori.

Joan Lluís Bozzo, director 
de Dagoll Dagom, va presen-
tar dijous passat el nou musi-
cal assenyalant que “compleix 
totes les condicions que fan 
interessar-te per una història: 
el caràcter popular, el context 
històric (Revolució francesa), 
l’espectacularitat (esgrima), la 
comèdia de l’art o l’accés a tots 
els públics”.


