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De camí al Formentera Fotogràfica 

de Sant Francesc Xavier, i amb l’illa 
pitiüsa com a plató, s’alternaran 
conferències, debats, tallers i passe-
jades, com és habitual en aquesta 
trobada caracteritzada per donar 
resposta a la diversitat de llenguat-
ges fotogràfics i propiciar experièn-
cies diferents. El diari ARA ha vol-
gut sumar-se a aquesta cinquena 
edició del Formentera Fotogràfica. 
Així, amb l’objectiu de promoure la 
fotografia i el festival, organitza un 
concurs a Instagram que comença 
aquest mateix dilluns.  

Fins ara el Formentera Fotogrà-
fica, impulsat i dirigit pel fotògraf 
Francesc Fàbregas, ha augmentat 
any rere any la participació, tot i 

que des dels inicis ha mantingut el 
nivell de les ponències i dels ta-
llers, així com dels homenatges a la 
trajectòria de reconeguts fotò-
grafs. En aquest sentit, en l’edició 
del 2016 va ser convidada especial 
Joana Biarnés i també es va projec-
tar el documental sobre la perso-
na i l’obra del fotògraf mallorquí 
Toni Catany. 

En els quatre anys anteriors 
han passat pel Formentera Foto-
gràfica professionals com Samuel 
Aranda, Gervasio Sánchez, Tino 
Soriano, Colita, Joana Biarnés, 
Manel Esclusa, Biel Capllonch, 
Francisco Mingorance i Fernando 
Moleres.e

L’ARA s’uneix a la cinquena edició del festival amb un concurs a Instagram sobre el Mediterrani

FOTOGRAFIA

El Formentera Fotogràfica escalfa 
motors. Amb el programa d’aquest 
any ja a punt, la trobada de professi-
onals i aficionats a la fotografia ce-
lebrarà, entre el 28 d’abril i l’1 de 
maig, la cinquena edició d’un festi-
val que es consolida com l’esdeveni-
ment cultural que obre la tempora-
da a l’illa i que ofereix cada any un 
intercanvi d’experiències creatives 
i coneixements tècnics. 

Artistes que fan servir la fotogra-
fia com Joan Fontcuberta i Chema 
Madoz, els fotoperiodistes Sandra 
Balsells i Xavier Bertral (cap de Fo-
tografia del diari ARA), l’expert en 
timelapse i fotografia nocturna Jo-
sé Antonio Hervás, fotògrafs de la 
natura i la biologia com José Beni-
to Ruiz i Manu San Félix, l’especi-
alista en viatges Gonzalo Azumen-
di, els documentalistes Carlos Pé-
rez Siquier i Txema Salvans, la his-
toriadora de la fotografia Laura 
Terré i la periodista Ana Morente 
seran els ponents del Formentera 
Fotogràfica 2017.  

Experiències diverses 
Seguint la línia de les edicions ante-
riors, el festival afavoreix la trobada 
amb fotògrafs professionals de re-
conegut prestigi en la seva especia-
litat. Sense anar més lluny, aquest 
any, entre els fotògrafs esmentats, 
hi ha tres premis nacionals de foto-
grafia atorgats pel ministeri de Cul-
tura espanyol, un premi Ortega y 
Gasset de fotoperiodisme, una me-
dalla de plata de la Federació Ale-
manya de Fotografia, un premi 
Fundació Hasselblad, diversos pre-
mis de PHotoEspaña i dos guardons 
Bartolomé Ros, entre molts d’altres. 

Amb aquests mestres com a po-
nents convidats, durant els quatre 
dies del festival, a la sala de cinema 
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El Formentera 
Fotogràfica 
permet 
desplegar 
tècnica i 
creativitat amb 
l’illa pitiüsa 
com a camp  
de proves.  
FRANCESC FÀBREGAS 

Contra el ‘bullying’  
homòfob sense emoció

motivat pel cas del noi romà de ca-
torze anys que es va penjar amb la 
seva bufanda rosa després de patir 
un llarg assetjament. Un espectacle 
compromès contra la discriminació 
per raons d’orientació sexual a Ita-
lià en una posada en escena que ens 
recorda, tant per l’estructura com 
per la dramatúrgia, el teatre post-
dramàtic que va sovintejar els ci-
cles Radicals del Teatre Lliure fa sis 
anys. Un teatre, doncs, sense perso-
natges i sense història, aixecat so-
bre la locució de textos combinats 
amb escenes plàstiques de teatre fí-
sic al voltant d’un tema. En aquest 
cas, una acusació a la inoperància 

del govern italià i al qüestionament 
dels comportaments assumits soci-
alment com a normals o correctes. 
Un missatge sempre necessari amb 
el qual qualsevol persona amb dos 
dits de front està d’acord, però ex-
pressat amb un relat escènic nota-
blement insípid i farcit d’obvietats, 
incapaç d’emocionar, de transme-
tre el dolor del drama humà que hi 
ha darrere de les víctimes de la in-
tolerància i la discriminació. 

Ricci/Forte passa per ser la 
companyia italiana més agosarada, 
però en aquesta proposta tot plegat 
té un caire superficial, evanescent, 
amb ferum de pura improvisació, 
que sincerament no se salva per la 
idea de regalar petons a la boca a al-
guns dels espectadors o per marcar 
a coces el cos nu d’un dels entre-
gats actors sota una descàrrega de 
trash metal.e

Stefano Ricci ha portat al Lliure un díptic que 
incloïa Still life. CORRADO MURLO

TEATRE

‘Still life’ TEATRE LLIURE 44 DE FEBRER 

Una renglera de llànties 
de punta a punta de 
l’escenari mentre es 
projecten els noms de 
nois i noies d’entre 14 

i 22 anys que van posar fi a la seva 
vida per culpa del bullying, i en la 
majoria dels casos pel bullying ho-
mòfob. Still life és un crit temperat 
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Participa-hi amb fotos 
sobre la Mediterrània
Si vols participar en el concurs de 
l’ARA i Formentera Fotogràfica, en-
tre el 6 i el 19 de febrer, publica al 
teu perfil d’Instagram fotos pròpies 
que reflecteixin l’estil de vida o el 
paisatge mediterranis. Has de posar 
l’etiqueta #ARAFF2017 i enllaçar la 
imatge als perfils @diariara i @for-
menterafotografica, dels quals has 
de ser seguidor. L’autor de la foto 
guanyadora serà convidat a viatjar i 
participar en les activitats del For-
mentera Fotogràfica.


