Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Cassà exposa al públic part del llegat
fotogràfic d'Enric Genoher i Xirgo
La revista Plecs, editada per l’Arxiu
Municipal de Casà de la Selva, i una
exposició que s’ha pogut visitar a la
sala de la Coma, han permès als
cassanencs reviure part de la seva
història gràcies a les fotografies d’Enric Genoher i Xirgo, un convilatà que
va impressionar amb la seva càmera
fotogràfica diversos aspectes de la
vida local de la primera meitat del
segle XX. Les imatges d’Enric
Genoher il·lustren una part important
d’aquells anys, de manera especial
en tot allò referent als actes públics i
a moments transcendentals de la
nostra història com ara la guerra civil.
Durant els 40 anys que va viure al
nostre poble –on va néixer el 1910Enric Genoher va copsar amb la seva
càmera diversos aspectes de la vida local, que s’han pogut contemplar en la
mostra vista a la sala de la Coma i en
l’esmentat plecs dedicat a recollir algunes de les imatges més remarcables de
l’ampli fons. Actualment la col·lecció d’Enric Genoher és a Olot, població on va residir durant uns quants anys. Melcior Teixidor, de la fundació Olot fotografia, i un fill
d’Enric Genoher, Josep, van ser presents
en l’acte inaugural de l’exposició, recordant la gran estimació que tenia Enric
Genoher vers la seva vila nadiua, on tornava sovint “per anar a caçar bolets”, i
recordar els temps que hi havia viscut.
Enric era un profund coneixedor de les
Gavarres i un apassionat de la fotografia,
un art en el qual va destacar com ho demostren les nombroses exposicions i concursos en els quals va prendre part i hi
fou premiat. El seu fons es va poder sal-

Dos moments de l'acte inaugural de l'exposició d'Enric Genoher. A la taula, el
regidor de cultura, Enric Bagué, Melcior Teixidor i Josep Genoher.
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Dues fotografies que exemplifiquen els continguts del fons Genoher:
a l'esquerra, una processó de Corpus, a la plaça de la Coma, a
mitjans dels anys 40 del segle passat; a dalt, les barques de la festa
major de Cassà, una de les atraccions clàssiques de fa 60 anys al
nostre poble
var i conté documents importants relacionats amb diversos punts de les nostres
comarques. Pel que fa a Cassà, en destaquen totes aquelles instantànies connectades amb festes i esdeveniments populars i també les imatges de la guerra civil,

NÚM. 601 - DESEMBRE 2002

de les quals se n’ha conservat poca part.
Pel fet d’haver estat un actiu promotor cultural local, també hi ha força estampes
d’actes d’aquest àmbit i del futbol cassanenc dels anys 40, ja que Genoher va ser
secretari del CD Cassà i impulsor de la

creació de l’actual UD Cassà, el 1945.
El fons podrà ser consultat ben aviat pels
cassanencs , ja que part del material serà
copiat i dipositat a l’arxiu Municipal de
Cassà per tal que se’n pugui fer ús per a
finalitats culturals o científiques.
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