
AMB ULLS
DE GEGANT

ELOI CODINA

Del 14 de juliol al 10 de setembre de 2017
CAN MARFÀ / MUSEU DE MATARÓ



Eloi Codina (Mataró, 1964), ha fet 
realitat un projecte extraordinari. Després 
de mesos d’investigació a partir del desco-
briment casual d’un paquet que contenia 
material epistolar, ha volgut evidenciar 
amb aquesta exposició el fet que a la Festa 
Major mataronina hi sol venir, d’amagat, 
un cinquè gegant. Sembla ser que 
el gegant viu al veïnat de Mata, a la torre 
d’Onofre Arnau, i tot apunta a què es 
tracta d’un cíclop descendent de Polifem.
L’exposició recull diversa documentació 
que podria demostrar la seva existència. 
De fet, l’existència d’un gegant particular 
que cadascú du a dins seu.
I l’oportunitat de veure la nostra festa, 
la festa de Les Santes, des d’un altre punt 
de vista: amb ulls de gegant.

Autodidacta de formació, s’inicià en el món de la 
fotografia de ben petit, revelant fotografies amb 
el seu pare al laboratori que tenien a casa.
Es professionalitzà l’any 1985 fent fotografia de 
premsa per a diaris i revistes comarcals, fotografia 
industrial i fotografia de viatges.
A principis dels anys 90 va entrar en contacte amb el 
món del cinema i la televisió, col·laborant amb Tele-
visió de Catalunya com a operador de càmera. Com 
a free-lance ha anat combinant la feina de fotògraf  i 
la de direcció de fotografia en cinema i televisió. 
L’any 2002 va fer un canvi i s’introduí en el camp de 
la realització de sèries on, fins al moment, ha pogut 
gaudir de la ficció diària de TV3.
Eloi Codina va ser escollit per la Comissió d’Imatge 
de Les Santes, Festa Major de Mataró de l’any 2016 
per a fer-li l’encàrrec de l’exposició d’enguany.

ELOI CODINA
Mataró (1964)

AMB ULLS
DE GEGANT



Anònim, s/d
Cianotípia s/paper Bergger de 320 grs. 
(peça única d’una sèrie de 10 fotografies)

Casualment, el descobriment d’un paquet a les golfes de 
casa l’àvia al camí Ral és l’origen d’aquesta exposició. 
El paquet l’envia l’Institut del Gegantisme de París a 
Josep Gaspar i Serra. En obrir-lo, descobrim dues cartes i 
unes cianotípies, sembla ser que procedents d’una subhasta 
i propietat d’un desconegut retratista de la ciutat.

Les cartes i 
les cianotípies

Sobre l’existència d’un gegant a la Torre d’Onofre Arnau, 2017
Vídeo, 10’50”

Amb els testimonis de:

Eloi Codina, fotògraf
Joan Safont, periodista
Francesc Uribe, doctor en Biologia
Josep M. Clariana, exarxiver municipal
Romuald Gallofré, fotògraf  de Les Santes 2015
Hippolyte Sanzot, criptozoòleg
Nicolas Lacroix, arquitecte
Àngel Escalera, guaita forestal
Joan Porredon, fotògraf  expert en tècniques antigues

Sobre l’existència 
d’un gegant a la Torre 
d’Onofre Arnau



Eloi Codina
Amb ulls de gegant, 2017
Vídeo, 31’32”

Amb ulls 
de gegant

Amb ulls 
de gegant
Eloi Codina

Producció
Direcció de Cultura. 
Ajuntament de Mataró

Direcció
Gisel Noè

Coordinació
Milena Oliveras

Locució
Marc Sansa

Muntatge
Tematic World i equip 
de la Direcció de Cultura

Amb la col·laboració de
Susana Bacardí
Rafel Codina
Laura Servitjà

Disseny gràfic
Regina Puig

Agraïments
Chobichoba
Josep M. Clariana
Àngel Escalera
Romuald Gallofré
Nicolas Lacroix
Joan Porredon
Albert Royo
Joan Safont
Marc Sansa
Hippolyte Sanzot
Francesc Uribe
i a totes les persones que 
han participat, d’una 
manera o altra, a fer 
possible aquest projecte.



     @lessantesmataro
     @lessantes

www.lessantes.cat
     @CulturaMataro 
     @culturamataro 
     Cultura Mataró

www.culturamataro.cat

Del 14 de juliol al 10 de setembre de 2017

Inauguració

divendres 14 de juliol, a les 19.30 h

Visites comentades 

A càrrec d’Eloi Codina
Dijous 20 de juliol, a les 19 h

Dissabte 9 de setembre, a les 19 h

Horari:  

de divendres a diumenge, de de 18 a 21 h

Horari durant Les Santes Festa Major de Mataró 

Del 18 al 22 de juliol: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Del 23 al 29 de juliol: de 17 a 20.30 h

 D
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Can Marfà Gènere de Punt .  Museu de Mataró
Passatge de Can Marfà,  1
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