T TESTIMONIS DEL PASSAT
JOSEP PAGÈS: FOTÒGRAF A LES PLANES
DURANT MÉS DE 40 ANYS
Aviat farà un any que es va jubilar en Josep
Pagès, fotògraf del nostre poble, després d'uns
quaranta-dos anys dedicats a aquesta
professió.
Per remuntar-nos als seus inicis podem dir que
quan va anar a fer el servei militar, en Pagès ja
estava interessat per la fotografia. S'havia
comprat una càmera i se la va endur per anar
fent fotos de l'ambient militar. Allà, per sort, el
van destinar a les oficines i quan hi havia poca
feina anava al laboratori de fotografia de la
companyia. Va ser així com va aprendre a
revelar les seves pròpies fotos. Aleshores tenia
22 anys.
Quan va tornar del servei militar va fer un curs
de fotografia per correspondència, amb el
qual va consolidar el que ja havia après
abans.
A partir de la primavera de l'any 1967 va
començar a fer fotografies per a la gent. En
aquell primer moment tot era en blanc i negre
i s'ho revelava ell mateix en el seu laboratori.
Feia fotos de la gent el dia dels Reis, pel Ram,
per la Festa dels Vells, el dia de la Comunió ...,
és a dir, de totes les celebracions.
A partir de l'any 1968 ja es van començar a fer
les fotografies en color. Per portar-les a revelar
les duia al laboratori “El Globo”, de Girona. Un
dia a la setmana hi baixava amb moto a
portar els carrets i anava a recollir les fotos un
altre dia.
A partir del 1969 ja no va haver de desplaçarse per portar les fotos a revelar ja que passava
un corredor a recollir els carrets diàriament i els
portava a revelar al laboratori “Laurocolor” de
Lloret.
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Des del 1969 fins el 1980, a part de dedicar-se
a la fotografia, va treballar primer a Can
Magem i després a Can Bagué.
A partir del 1980 es va dedicar exclusivament
a la fotografia. Aquest any va fer un curs de
color al CEI (Centre d'Estudis d'Imatge) a
Barcelona per revelar color.
Del 1980 fins al 1986 revela manualment els
seus treballs en color, però deixa de fer-ho
perquè no és rentable. Així que ho porta a
revelar tot al laboratori fins que es jubila.
A part de fotografies en diades especials, en
Josep Pagès ha fet fotos per il·lustrar catàlegs.
La majoria eren de mobles per empreses de
la zona. Així mateix ha fet moltíssims
reportatges de casaments. En els 40 anys de
feina ha fet més de 1000 reportatges de
casaments. Va fer-ne en la majoria de les
poblacions de la província de Girona i també
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de la província de Barcelona.
A part dels encàrrecs ha anat fent una
col·lecció de diapositives i pel·lícules de
Super-8 d'activitats culturals i recreatives del
poble: moto-cross, auto-cross, carrosses,
actuacions de la coral, etc.
Durant els anys en els quals es va dedicar
professionalment a la fotografia anava un
cop al mes a Barcelona a comprar material.
Aleshores solia anar a fer un tomb pel mercat
dels encants i va començar a col·leccionar
ràdios i càmeres fotogràfiques així com llibres i
setmanaris antics.
Amb tot el material que ha anat recollint
durant anys ara ha muntat una petita
col·lecció de peces antigues en la qual s'hi
poden admirar uns 300 aparells de ràdio,
unes 700 càmeres fotogràfiques i de cinema,
uns 3000 diaris antics, imatgeria religiosa,
telèfons, cafeteres i màquines d'escriure entre
altres coses.
Podem destacar uns volums d'estadístiques
dels municipis de tot Espanya de l'any 1912,
1928 i 1943 (dins els quals, evidentment hi
trobem informació sobre el nostre poble). Així
mateix hi trobem tota la col·lecció de les
obres de Josep Ma Folch i Torres; les obres

NYER

36

completes de Ramon de Campoamor; una
col·lecció de goigs (un a la Verge del Remei,
del nostre poble), una col·lecció de
fotografies dels primers fotògrafs de
Barcelona, els germans Napoleon, els quals
eren fotògrafs de la Casa Reial d'Alfons XIII;
una col·lecció de postals antigues, dins la
qual val a destacar unes 350 postals angleses
del 1912; una col·lecció de litografies de
museus de tot el mon impreses a Leipzig el
1909; una col·lecció de llibres d'història de
Catalunya; revistes de Lecturas del 1920; un
compendi d'història d'Espanya editat a
Barcelona l'any 1789 i un llarg etcètera de
curiositats que criden l'atenció pel seu valor
històric.
En Josep, cofoi de la seva exposició, vol
convidar a qui vulgui a visitar-la durant els dies
de la Festa de Sant Jaume.
Per la nostra part, des de la revista municipal li
volem retre homenatge per la feina ben feta
al llarg de tants anys. Hem de pensar que, a
nivell personal, la majoria de les nostres fotos
han passat per Can Pagès perquè ens les
portessin a revelar i ens ha fotografiat en tots
els moments més entranyables i significatius
de les nostres vides. A part d'això, a nivell
social, amb la seva afició per la fotografia, ha
fet un seguiment de tots els aspectes
importants pel nostre poble: històrics, socials,
culturals, esportius, paisatgístics, etc. Aquests
treballs fotogràfics poden ser consultats en els
seus arxius o poden ser exposats al públic si
s'escau.
Des d'aquestes pàgines et desitgem que
gaudeixis d'una bona jubilació.
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