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El fotògraf culinari Francesc 
Guillamet (Figueres, 1956) ha 
estrenat l’exposició «Pa&. Foto-
grafies de Francesc Guillamet» a 
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló, 
amb motiu de la Fira del Blat al Pa, 
el passat cap de setmana. 

«Pa&» és una sèrie de natures 
mortes, de bodegons. El protago-
nista és el pa o, més ben dit, cros-
tons de pa conjugats amb altres 
aliments: raïm, ceba, allioli, llom, 
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Bodegons de pa, per Francesc Guillamet
eXPOsiCió. el reConegut fotÒgraf presenta la Mostra ‘pa&.fotografies de franCesC guillaMet’ a l’eCoMuseu-farineraY

natures Mortes. Les divuit fotografies, en blanc i negre, de pans combinats amb altres aliments es poden visitar fins al 30 de juny a castelló FRANCESC GUILLAMET

botifarra, tomata o aigua, entre 
altres. Ara per ara, Guillamet no 
dona el projecte per acabat i dei-
xa la porta oberta a nous suggeri-
ments per ampliar la sèrie.

eNtre ‘COmestiBles guillamet’ i 

‘vOltar i mirar’. Guillamet, que 
ha comissariat també l’exposi-
ció «El país dels cuiners. De Ca la 
Teta a elBulli» al Museu de l’Em-
pordà, distingeix la seva activitat 
fotogràfica en dues facetes: «Co-
mestibles Guillamet», el nego-

veure a la mostra, oberta fins al 
30 de juny, són en blanc i negre: 
«Aquesta vegada, per qüestions 
de temps i costos, no són tiratges 
manuals, sinó digitals», comenta.

 «La fotografia de paisatge no 
dona un duro, però a mi m’agra-
da. I en el món de retratar men-
jar, del bodegó, m’he guanyat un 
cert nom i amb això, guanyo per 
menjar», explica Guillamet, que 
és reconegut per haver fotografiat 
els 1.846 plats de l’etapa de Ferran 
Adrià al restaurant El Bulli, de la 

cala Montjoi, de Roses. També ha 
entrat a les cuines de Carme Rus-
calleda, els germans Roca, Juan 
Mari Arzak, Xavi Sagristà i Toni 
Gérez, del Miramar de Llançà de 
Paco Pérez i un llarg etcètera. És 
autor de totes les creacions de Ma-
teu Casañas, Oriol Castro i Edu-
ard Xatruch, tant del restaurant 
Compartir de Cadaqués com del 
Disfrutar de Barcelona. I, pròxi-
mament, publicarà un llibre con-
juntament amb els tres xefs del 
Disfrutar. n

ci d’alimentació que tenia anys 
enrere i que va deixar per retra-
tar comestibles, i «Voltar i mirar», 
en aquest cas, imatges de paisat-
ges, en blanc i negre, normalment 
amb analògic. El projecte «Pa&» 
es troba al bell mig, en paraules 
del fotògraf: «Partint de la meva 
coneixença i l’interès en el camp 
de l’alimentació, però treballant 
amb els procediments que, nor-
malment, no utilitzo comercial-
ment, com el negatiu blanc i ne-
gre». Les fotografies que es poden 

Més enllà de la càtedra recent-
ment creada, l’interès i les inves-
tigacions sobre l’obra de Víctor 
Català és creixent. La traducto-
ra Eva Garcia-Pinos (Barcelona, 
1991) ha presentat, aquest mes de 
gener, la tesi doctoral «La varia-
ció lingüística a Solitud, de Víctor 
Català, i a les seves traduccions 
al castellà i a l’alemany» a la Uni-
versitat Pompeu Fabra. La tesi és 
una anàlisi de l’obra original de 
Solitud i se centra en aspectes de 
la variació lingüística, d’un ús del 
dialecte que té una intenció: «Per 
exemple, el pastor és una perso-
na bondadosa, remet a la idea del 
bon salvatge, que parla sense ar-
tificis de la llengua. I l’autora aga-
fa paraules del català que, en un 
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Interès creixent per l’autora de ‘Solitud’
literatura. la traduCtora eva garCia-pinos presenta una tesi doCtoral sobre les traduCCions de l’obra al Castellà i a l’aleManyY

llenguatge estàndard, no es fa-
rien servir», comenta la doctora 
en Traducció.  A través d’aquest 
treball, Garcia-Pinos ha analitzat 
com s’ha traslladat aquest ús in-
tencional de la llengua en les du-

es traduccions al castellà i en dues 
més a l’alemany. 

El poeta i periodista cadaque-
senc Francesc Xavier Garriga va 
ser el primer de traduir Solitud al 
castellà, el 1907, només dos anys 

després de la publicació en català. 
La nova traducció, a cura del pro-
fessor universitari i crític literari 
Basilio Losada, de l’any 1986, va 
desbancar, gairebé vuit dècades 
després, la de Garriga. Pel que fa 
a l’alemany, la primera traducció 
de l’obra data del 1909, en mans 
del filòleg Eberhard Vogel. Petra 
Zickmann s’encarregaria de la 
segona traducció a aquesta llen-
gua, ja el 2007, quan la literatura 
catalana va ser convidada a la Fi-
ra del Llibre Frankurt. Segons de-
talla la traductora, es conserven 
cartes entre Caterina Albert amb 
Francesc Xavier Garriga, i també 
amb Eberhard Vogel. En aquestes 
lletres, els traductors consulta-
ven els seus dubtes a l’autora.

A través del seu estudi, la inves-
tigadora assegura que «des del 

punt de vista traductològic, es 
poden observar canvis de ten-
dències. Moltes traduccions, so-
vint, es fan segons la moda del 
moment, el que en diuen les nor-
mes, que no estan escrites». A la 
tesi compara les dues traducci-
ons de l’alemany i del castellà, 
però també analitza les traduc-
cions segons l’època, les del co-
mençament del segle XX i les de 
finals del XX i inici del XXI. 

Coneixedora de l’obra de Víctor 
Català, Garcia-Pinos afirma que 
«és una autora que, potser, ha es-
tat poc estudiada. Sigui perquè és 
dona o perquè no va encaixar: és 
massa moderna per segons qui i 
massa conservadora per segons 
quins altres». La traductora, ara, 
està pendent de publicar la tesi 
doctoral. n

eVa garcia-pinos. La doctora en traducció espera publicar la tesi HORA NOVA




