EXPOSICIÓ DE LA FUNDACIÓ MASCORT
LA INDESTRUCTIBLE BELLESA DEL MONTGRÍ. FOTOGRAFIES DE
L’ESTARTIDENC JOSEP PASCUAL
És el reflex dels objectius que regeixen la Fundació Mascort: l’estimació i la
voluntat de difusió i preservació de la riquesa artística i natural de l’entorn i,
especialment, de l’immediat: El Montgrí.
La Fundació Mascort vol retre homenatge a l’estartidenc Josep Pascual,
que des de fa més de 40 anys fotografia la bellesa indestructible del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que conformen avui dia el Parc Natural
homònim. Topògraf de professió, meteoròleg, fotògraf i músic de vocació,
en Josep Pascual és una persona molt estimada i respectada a l’Estartit i a
Torroella de Montgrí. Coneix tots els secrets de la natura i la meteorologia
d’aquest entorn, prova evident és que surt a mar amb la seva
barca, generalment cada dissabte, estiu i hivern, a prendre la temperatura
del mar en el mateix punt i a diferents profunditats, des de la dècada de
1970, ininterrompudament; anota temperatures, pressió atmosfèrica,
velocitat del vent, sempre acompanyat d’una petita càmera compacta per
captar moments màgics i irrepetibles del seu dia a dia, que són les
fotografies que s’exposen a Casa Galibern des del 29 de novembre
fins al 6 d’abril.
S’ha editat un catàleg amb una selecció de 158 fotografies d’en Josep
Pascual, datades, amb localització geogràfica precisa, i comentades. El
fotògraf Jordi Mas és el comissari de l’exposició i responsable de la selecció
de les imatges per al llibre i per a l’exposició.
Amb l’objectiu d’arribar al màxim de públic possible, s’han traduït els textos
explicatius i comentaris de les fotografies, de forma íntegra, al castellà,
anglès i francès.
Us oferim una selecció de 10 imatges de la mostra, obra de Josep
Pascual i que podreu descarregar en alta resolució en l’enllaç indicat
a continuació més avall.

1 La Lluna i el far (núm. cat. 70)
2 L’emblema de Torroella de Montgrí (núm. cat 101)

3 Llevar l’ormeig (núm. cat. 4)
4 La lluna en un cove (núm. cat. 100)
5 Sortida del sol (núm. cat. 1)
6 Gotes de mar (núm. cat. 26)
7 Clar de lluna (núm. cat. 75)
8 Gropada de tramuntada (núm. cat 24)
9 Papallona de l’arboç (Charaxes jasius) (núm. cat 138)
10 Corb marí emplomallat jove (Phalacrocorax aristotelis) (núm.
cat. 39)
L’accés a l’exposició és gratuït i obert a tothom, com sempre.

Per visualitzar i descarregar les imatges destacades de
l’exposició La indestructible bellesa del Montgrí. Fotografies de
l’estartidenc Josep Pascual:

http://fundaciomascort1.nephos.cat/bucket/index.php?idu=12180994
77546b308b308ea4.52003641
Per a més informació: Natàlia Guillamet – Fundació Mascort
Tel. 605 307 355. nguillamet@fundaciomascort.com
El llibre-catàleg de La indestructible bellesa del Montgrí es pot adquirir a la Fundació
Mascort, al web www.fundaciomascort.com i a les llibreries.

