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L’Esteva Serra és un fotògraf enamorat de l’Alta Garrotxa que, amb una visió
d’antropòleg, ha treballat durant quatre anys en un projecte fotogràfic per tal de donar
una visió actual del territori que tant estima.
Per dur a terme aquest propòsit, ha partit d’un llibre dels anys 80, “Caminant per
l’Alta Garrotxa”, amb la finalitat de tornar a fer la ruta i retratar els canvis que hi ha
hagut un cop transcorreguts els anys. La voluntat de l’Esteve és trobar la imatge real del
que és ara el territori, defugint dels tòpics o d’allò que havia sigut i allunyant-se de les
imatges romàntiques i de postal.
L’Esteva Serra ha dividit la conferència en tres parts. La primera, sobre el que
queda de la l’Alta Garrotxa tradicional, on podem observar: la matança del porc, un
ermità que viu en una zona que el conferenciant anomena “La república irreverent de
Sales”, gent que ben bé podria ser de fa 30 anys...
Llavors, una segona part del projecte que ell anomena “Aïllats”, on vam poder
veure com es viu a indrets on no s’hi pot accedir amb cotxe, tant sols caminant i, en
molts casos, entre una hora i una hora i mitja de camí.
I a la tercera part, “Ús del patrimoni actual”, on vam gaudir amb imatges
sorprenents del Monestir del Sant Sepulcre de Palera, construït com a lloc de
pelegrinatge, on encara s’hi reuneixen cavallers de l’Ordre del Sant Sepulcre i del
Temple. O Sant Miquel, amb un poti-poti de diferents religions. O el mas Puli, amb un
centre de meditació budista i zen. O l’escola de Lliurona, l’única de tota l’Alta
Garrotxa. A més de gent vinguda de tot arreu per fer arrels a la zona, hi podem observar
animals totalment lliures...
Finalment, l’Esteve va desplegar algunes de les fotos per l’espai del museu
Darder i les vam poder gaudir tranquil·lament. Aviat, ho podrem seguir fent amb la
publicació d’un llibre amb tota aquesta experiència: “L’Altra Garrotxa”.

