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Digitalis Minor és una flor endèmica més coneguda com a
didalera i dóna nom a aquesta exposició col·lectiva de fotografia.
La mostra es planteja com a un recorregut per la fauna i la
flora de Menorca, així com pels seus paisatges i la seva relació amb l´arquitectura.
El grup CXE (Cabres Xopes Esventades),
està format pels fotògrafs Joan Manel
Allès, Marc Allès, Francesc Cavaller,
Antoni Cladera, Pau Gener i Joan Mercadal Garcia, que treballen la fotografia a
partir de múltiples sortides a l´exterior - nit
i dia- per a captar el caràcter cambiant i les
transformacions de l’illa segons els fenòmens atmosfèrics que s´hi manifesten.

El resultat és un conjunt d´imatges properes i familiars però
que alhora delaten l´exotisme i la voluptuositat d´una illa
que fa que el seu ritme “et transfiguri el gest i sentis que la
sang et batega” com nítidament l’anomenà el poeta, Miquel
Martí i Pol.

L´esposició està prevista que s´inauguri aquest divendres 8
de març a partir de les 20:30h. amb:
Coctail i pica-pica.
Actuació de Música Menorquina amb es cantants d’ES CAU,
Joan Carles Villalonga- veu i Annabel Villalonga- guitarra i veu
Durant l´exposició també está previst que s´hi desenvolupin
activitats paral·leles com:
Taller de fotografia i pic-nic per a fer fotografies (fillets i adults)
Sopar - tertúlia amb projecció de fotografies i comentaris.
Espai expositiu:
1. Està pensat per a que sigui un espai didàctic i arribi a transmetre la idea que Menorca està tan vinculada a les seves
platges i natura.
2. S´hi traçarà un mapa de Menorca a gran escala sobre el paviment per a ubicar la ruta fotogràfica.
3. Més de 50 fotografies composen l´exposició. Les fotografies
no s´exposen per autors sino per àrees temàtiques: flora i
fauna, paisatge i arquitectura.

Encercla l’illa amb dits de vent i espera
que els déus, benignes, vulguin apropar-te-la.
Mai no l’has vista però en tens memòria
com d’un desig que incita i crea un àmbit
propici al somni i a la melangia.
Encercla l’illa i la podràs recórrer,
tancant els ulls, des d’aquest teu silenci
sense malmetre’n la claror ni el ritme.
Lúcidament absort, pensa Menorca
sempre al límit del temps, com un fita
que recupera l’orient més càlid
i el converteix en llum meravellada,
en sorra, en mar, en pedra i en misteri.
Aquest és el tresor que cap pregunta
no posa al descobert, però que vibra
rera el secret ardent de la mirada
com un espai de fondes ressonàncies.
Pensa Menorca i digues en veu baixa
noms a l’atzar de pobles i de cales
fins que se’t transfiguri el gest i sentis
que la sang et batega a ritme d’illa.
Miquel Martí i Pol

Paisatge de Menorca: 21 fotografies

Arquitectura: 20 fotografies

Flora i fauna de Menorca: 22 fotografies + instal·lació

* Roda de premsa amb els artistes:
Dijous 7 de març a les 17:15h
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