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CaixaForum Girona, hotels associats a Costa Brava Hotels de Luxe i sales 
d’exposició de diferents municipis de Girona  
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La mostra documenta el glamur de la Costa Brava a través de les fotografies 
d’EFE i sota la mirada de Google 
 
 
     
 
 

 

 
 
John Wayne, Elizabeth Taylor, Walt Disney, Rock Hudson, Kirk Douglas, 
Frank Sinatra, Salvador Dalí, Lady Di, Sting, Leo Messi, Enrique Iglesias, 
Joan Manuel Serrat, Ava Gardner o S. M. el Rei Felip VI. Són algunes de 
les moltes instantànies dels últims seixanta anys d’alguns dels 
personatges famosos que han visitat el litoral de Girona i el seu entorn. 
Costa Brava. Glam & Click és una original exposició fotogràfica a partir de 
les instantànies fetes per periodistes de l’Agencia EFE i que recull el pas 
de les estrelles més brillants del món pel litoral gironí. L’exposició no 
segueix un ordre cronològic, sinó que es construeix segons el 
posicionament dels famosos posicionament en el principal cercador 
mundial, Google. D’aquesta manera, els visitants descobriran quins 
continuen sent els més buscats avui en dia. Costa Brava. Glam & Click 
està organitzada per l’Agencia EFE, l’Obra Social ”la Caixa” i Costa Brava 
Hoteles de Luxe, i es pot veure a CaixaForum Girona i a diversos 
establiments d’aquesta associació hotelera a la Costa Brava, com també 
en sales d’exposició de diferents municipis de Girona a partir del proper 
mes d’octubre. 
 
 

 
Costa Brava. Glam & Click. Organització i producció: Agencia EFE, Obra Social 
”la Caixa” i Costa Brava Hoteles de Luxe. Comissariat: David Álvarez, periodista. Llocs 
i dates: CaixaForum Girona (c/ dels Ciutadans, 19), del 28 d’abril al 29 de maig de 
2016; hotels associats a Costa Brava Hotels de Luxe, del 28 d’abril al 30 de 
setembre; sales d’exposició de diferents municipis de Girona, a partir de l’1 
d’octubre. 
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Girona, 28 d’abril de 2016. La presidenta de Costa Brava Hotels de Luxe, 
Cristina Cabañas; el director de l’Àrea de Negoci de CaixaBank a Girona Ciutat, 
Josep M. González; la directora de CaixaForum Girona, Rosa Gil, i el delegat 
de l’Oficina Permanent a Girona d’EFE i comissari de l’exposició, David 
Álvarez, han presentat avui a CaixaForum Girona la mostra Costa Brava. Glam 

& Click.  

 

L’exposició s’inaugurarà oficialment aquesta tarda a l’Hotel Guitart Monterrey de 
Lloret de Mar amb l’assistència del president de la Diputació de Girona, Pere 
Vila; l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat; el president de l’Agencia EFE, 
José Antonio Vera; la presidenta de Costa Brava Hotels de Luxe, Cristina 
Cabañas, i el delegat de l’Oficina Permanent a Girona d’EFE i comissari de 
l’exposició, David Álvarez.  
 
Costa Brava. Glam & Click és una mostra fotogràfica que recull el pas 
d’estrelles del cinema, futbolistes, aristòcrates i tot tipus de famosos per la 
Costa Brava al llarg dels anys, atrets pel paisatge, l’oferta gastronòmica i també 
per festivals convertits en referència internacional, com el Festival de Cap Roig 
que organitza ”la Caixa”. 
 
La cita de Calella de Palafrugell ha suposat el pas per aquest indret privilegiat 
del món d’icones com Diana Ross, Sting, Enrique Iglesias o Alejandro Sanz, 
que després s’han allotjat a l’Hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar, un dels 
que conformen l’associació Costa Brava Hotels de Luxe. 
 
Ara, CaixaForum Girona i els establiments que, en molts casos, van ser 
escenari del pas de tots aquests famosos per aquest racó del Mediterrani 
acullen aquesta exposició per retre homenatge a la Costa Brava. 
 
La mostra va ser una idea original del finat Climent Guitart, coneixedor de 
cadascuna d’aquestes històries plenes de glamur que atresoren els qui les van 
viure, i que l’Obra Social ”la Caixa” i l’associació Costa Brava Hotels de Luxe 
han convertit en realitat amb el patrocini d’HP i DAMM, i la col·laboració de la 
Diputació de Girona i de Graphic Factory. 
 
Costa Brava. Glam & Click té com a eix aquesta selecció d’instantànies que 
mostren el poder d’atracció d’un territori capaç també de crear estrelles pròpies, 
com Salvador Dalí, que apareix en aquesta exposició acompanyat a Port Lligat 
d’un altre referent com és Walt Disney. 
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El relat en què cadascun d’aquests moments s’ordena s’ha concebut com un 
divertimento a partir de provar amb una eina del segle XXI com Google què 
passa si escrivim els noms d’aquestes figures i quants resultats de cerca 
apareixen. L’actualitat fa pensar que el futbolista Leo Messi, una icona 
mediàtica mundial, és el número 1 en aquesta classificació tan particular, però 
la realitat és que John Wayne o Elizabeth Taylor el superen. 
 
El mètode aspira a convertir-se en joc i convida els visitants a navegar pel 
principal cercador per saber el que es diu a la xarxa d’aquestes estrelles que, 
en algun moment, han passat per la Costa Brava. 
 
Les condicions que marca el misteriós algoritme de Google converteixen Costa 

Brava. Glam & Click en una exposició viva, l’ordre de la qual pot canviar cada 
dia i en què l’observador té l’última paraula, sense oblidar que les imatges fixes 
que van captar els fotògrafs són les que s’imposen al final com a testimoni per 
plasmar el glamur d’un lloc privilegiat del món. 
 
A CaixaForum la mostra està formada per 20 imatges, i entre aquestes 
destaquen les de llegendes del cinema com John Wayne (S'Agaró, 1963), 
Elizabeth Taylor (S'Agaró, 1959), Rock Hudson (cap sa Sal, Begur, 1966), Ava 
Gardner (Tossa de Mar, 1950) o Kirk Douglas (Cadaqués, 1970); futbolistes 
com Lionel Messi (Blanes, 2013), o músics com Frank Sinatra (Tossa de Mar, 
1950), Sting (Calella de Palafrugell, 2015) o Enrique Iglesias (Calella de 
Palafrugell, 2013). 
 
Als hotels associats a Costa Brava Hotels de Luxe es podran veure 81 
fotografies d’artistes com Joan Manuel Serrat (Begur, 1968), Sean Connery 
(S'Agaró, 1968), Carmen Amaya (Begur, 1961) o Yul Brynner (Cadaqués, 
1970), i també de personalitats com el baró i la baronessa Thyssen (Platja 
d'Aro, 1988), el ciclista Eddy Merckx (Figueres, 1973) o el golfista Severiano 
Ballesteros (Caldes de Malavella, 2000). 
 

  
Área de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Núria Velasco Ribera: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Mochica 


