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Del 13 de març al 23 de maig de 2021,
a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Inauguració
Dissabte 13 de març a les 12 h

Tenien 23, 22 i 20 anys quan van morir a la Guerra
Civil, un destí que van patir desenes d’olotins més.
Tanmateix, pocs soldats com els tres fills grans
del fotògraf Francesc Jaume Coll –Ramon, Vicenç
i Joan– van deixar constància escrita, a través de
cartes i diaris, del que va suposar aquella experiència bèl·lica. Eren molt conscients que calia
donar-ne testimoni, un testimoni que, encara que
particular, assoleix una dimensió universal pels
temes que s’hi tracten: el conflicte entre els ideals
i l’arrelament a la vida, la nostàlgia de la terra,
l’amor filial i fraternal, l’exaltació i l’abatiment...
Quan Francesc Jaume va morir, l’any 1952, després
d’haver sobreviscut a quatre dels seus fills –Palmira, l’única noia, va morir l’any 1945, amb 25 anys–,
Estanislau, el fill petit, va conservar la documentació que havien generat els seus germans. Anys
més tard, la seva filla Ester va cedir els papers i les
fotografies a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Les
imatges familiars, vitals i joioses, esdevenen cruels
perquè coneixem el destí dels germans grans.
És l’expressió d’una generació escapçada. “És la
guerra!”, repetia Joan una vegada i una altra en les
seves cartes als pares.

ACTIVITATS GRATUÏTES
OBERTES A TOTHOM
Accessible de forma autònoma

Els gossos d’assistència
hi són benvinguts
Hi ha elements de lletra ampliada
o ajuda òptica
Activitats amb interpretació
en la llengua de signes

Cartes des del front
Lectura de cartes dels germans Jaume, a càrrec
de Jaume Bosquet, Pep Fargas i Xavier Ruscalleda
Dissabte 20 de març, a les 18 h. Museu de la Garrotxa
Visita guiada a càrrec dels comissaris
Dissabte 17 d’abril, a les 12 h. Sala Oberta
Dissabte 8 de maig, a les 12 h. Sala Oberta
Cançó i memòria
Cançons de la Guerra Civil i de la resistència
antifranquista, a càrrec de Xavier Ruscalleda
i Jordi Figueras
Dissabte 24 d’abril, a les 18 h. Pati de l’Hospici

