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ART

COL·LECTIVA
Art en Brut, Girona. Carrer

Cort Reial, 3.  � Permanent.
Inauguració divendres 23 d’oc-
tubre a les 21 h.



L’espai Art en Brut celebra el
seu primer aniversari  a Girona
ratificant el seu full de ruta ini-
cial, és a dir, el que aposta per
explotar des de diferents pers-
pectives el terreny de l’art: «La
idea —segons els seus responsa-
bles— és crear el focus d’atenció
en les exposicions col·lectives i,
en aquest sentit, poder gaudir
també d’obra de col·leccions par-
ticulars». Actualment s’exposen
els treballs de Pau Morales, Tor-
ner de Semir i Pia Crozet que, de
manera temporal, s’afegeixen a
l’oferta «gràfica» d’autors de pri-
mer nivell com ara Picasso, Dalí,
Tharrats o Clavé entre molts al-
tres.   | E. CAMPS

MANEL ESCLUSA
Palau Solterra,  Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglè-
sia, 10.  �Del 30 de gener al
22 de maig. 
www.fundaciovilacasas.com



A mig camí entre el «llapis»
involuntari de Talbot i la pacièn-
cia un pèl obcecada de l’alqui-
mista: Manel Esclusa (Vic, 1952)
retorna al paisatge deixant que
sigui la imatge fotogràfica la
que dicti els seus ritmes dins un
laboratori que és, paradoxal-
ment, natural. Els treballs que
compila al Palau Solterra són
fruit de l’atzar líquid i, al mateix
temps, de la voluntat artística
d’algú que, gràcies al profund
coneixement que té del mitjà
amb el que treballa, es pot per-
metre la  llicència d’atorgar-li
autonomia i llibertat. | E. CAMPS

QUIM COROMINAS
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  �Del 28 de gener al 4
de març.  De dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.



No ha d’estranyar-nos que
Camilla Adami escollís algú tan
proper a la fenomenologia com
Onfray per prologar una exposi-
ció que, per sobre de qualsevol
altra consideració, torna a posar
de manifest el mestratge d’una
pintora que transcendeix els lí-
mits d’allò que, tradicionalment,
hem anomenat figuració. Justa-
ment per això Onfray parla d’un
art xamànic, és a dir, d’una for-
ma de representar el món que
no beuria de les fonts més im-
mediates de la història de l’art
recent sinó d’una memòria atà-
vica que, de fet, sempre és la
que van vindicar els surrealistes
per a ells.   | E. CAMPS

Els alumnes del Grau d'Histò-
ria de l'Art de la Universitat de
Girona fan el comissariat del tre-
ball artístic del creador gironí i
professor de l'Escola Municipal
d'Art, Quim Corominas. «Aques-
ta exposició —explica Àlex Roa—
té la voluntat de parar especial
atenció als llenguatges que ha
desenvolupat recentment, i en-
tendre com es relacionen les se-
ves obres estrictament actuals
entre elles i amb les altres no
tan recents. Cal destacar també
que aquest caràcter d'actualitat
és literal, ja que a l'exposició hi
veiem línies artístiques que l'ar-
tista està explorant en aquests
moments amb les seves obres
encara en procés».  | E. CAMPS

CAMILLA ADAMI
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  �Del 16 de gener al
28 de març. Tots els dies de 15
a 19 h. Festius obert.



L’exposició serveix per ex-
plorar tres grans àmbits de la
fotografia com poden ser els
rostres, els cossos i els punts de
vista (mirades) singulars a tra-
vés d’obres d’autors de prestigi
mundial. En aquest sentit, és
molt important la presència de
molts integrants de l’anomena-
da Farm Security Administra-
tion, una organització creada
per Franklin D. Roosevelt per in-
tentar pal·liar els efectes devas-
tadors que la crisis de 1929 ha-
via tingut en les àrees rurals de-
primides. La tasca de la secció
fotogràfica de la FSA es consi-
dera l’origen del gènere docu-
mental tal i com encara avui dia

l’entenem (amb noms mítics
com Walker Evans o Dorothea
Lange entre molts altres).
Sigui com sigui, el màxim inter-
ès de la mostra LLÀDRES D’ÀNI-
MES rau en el diàleg que s’habi-
lita entre autors catalans (i es-
panyols) i forans: es tracta de
posar de costat multitud de mi-
rades que comparteixen la pas-
sió pel mitjà i el respecte pels
seus referents. D’això es tracta:
els rostres i els cossos sempre
remeten a una dimensió huma-
na que és l’epicentre de tota ac-
tivitat fotogràfica. Des de Toni
Catany a Manel Esclusa, pas-
sant per Fontcuberta o Català-
Roca (no s’ha organitzat l’expo-
sició en funció de les cronolo-
gies), fins als mítics Man Ray,
Cartier Bresson o Richard Ave-
don, la idea és reivindicar la res-
ponsabilitat en relació a un mit-
jà indestriablement unit a les
realitats que enregistra o repre-
senta.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA DE FOTO-
GRAFIA HISTÒRICA

Casa de Cultura Les Ber-
nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins al 26 de febrer. De di-
lluns a divendres de 10 a 13 h i
de 16 a 22 h. 



AGUSTÍ CENTELLES
Palau de l’Abadia de Sant Joan de les

Abadesses. � Fins al 21 de febrer.
Diari de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Festius de 10
a 14 h.

Res més encomiable que l’esforç des-
centralitzador dut a terme pels responsables
de la Fundació Vila Casas. A diferència del
què sol ser habitual, la seu barcelonina no
només no exerceix de xuclador o de forat ne-
gre sinó que, ben al contrari, irradia en to-
tes direccions un art català massa sovint de-
satès per les institucions públiques o, dit d’u-
na altra manera, tristament menystingut per
l’oficialitat de naturalesa més subalterna. Als
espais permanents de Torroella de Montgrí
i de Palafrugell (fotografia i escultura res-
pectivament) podem afegir-hi col·labora-
cions puntuals com la que ha permès por-
tar una selecció de retrats realitzats pel
millor fotògraf català del període bèl·lic a

Sant Joan de les Abadesses. Exacte: Agustí
Centelles (València, 1909-Barcelona, 1985)
exposa al cor dels Pirineus un grapat de ros-
tres (retrats) que afegeixen llum a l’obscur
parèntesi esdevingut en aquest país durant
les dècades dels anys trenta i quaranta. 

Dit això, només resta subratllar que si se-
guim parlant de Centelles és perquè la
seva manera de fer «fotoperiodisme» no no-
més destacava enmig d’un paisatge marcat
per la rutina del clàssic reporter gràfic —com
els Merletti, Brangulí, Sagarra, Badosa, Pé-
rez de Rozas, Torrents o Maymó de la Bar-
celona prebèl·lica— sinó que se’n desmar-
cava activament. El mateix Agustí Centelles
li explicava en primera persona al seu fill
Sergi en un dietari de lectura impagable re-
alitzat a Bram l’any 39: «Jo vaig ser el primer
reporter gràfic en fer política des de la fo-
tografia. Sempre que hi ha hagut altercats
he trobat i enregistrat els fets amb el meu
aparell, m’he exposat per obtenir fotos allà
on era prohibit fer-ne, m’he servit de tota

mena d’enginys per entrar a llocs vedats als
joves de la premsa...». És com si Centelles
conegués de primera mà les cèlebres afir-
macions realitzades per Franz Roh al mític
assaig Foto Auge de 1929: «La història de la
fotografia ha tingut dos períodes d’esplen-
dor: un al seu començament (Daguerre) i
l’altre al final del seu desenvolupament
fins a data d’avui. Allò que es troba entre
aquest començament i aquest final és en la
seva majoria qüestionable […] ja que dife-
reix de l’autèntica tasca del fotògraf, una tas-
ca que no pot separar-se de les maneres de
veure del seu temps».

I és que, encara que pugui sorpren-
dre’ns, Centelles era un professional sor-
prenentment ben informat (tenint en comp-
te l’època i el context). En paraules seves:
«Potser influenciat per la meva joventut, per
la meva afició al cinema, per la permanent
consulta de revistes americanes, alemany-
es, franceses, etc., veia el reportatge sota un
punt de vista diferent». Un «punt de vista»,



EUDALD CAMPS

SANT JOAN DE LES ABADESSES  LA FUNDACIÓ VILA CASAS PORTA CENTELLES A L’ESPAI DE L’ABADIA

La responsabilitat
d’Agustí Centelles
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Nascuda a Blanes fa 30 anys,
Aida Subirà combina la seva vo-
cació per la pintura amb la feina
de dissenyadora gràfica a Bar-
celona, on treballa com a creati-
va en dues agències de publici-
tat. A l’Arcada l’artista mostra el
treball pictòric que és el resultat
de la seva recerca i aprenentat-
ge amb un denominador comú:
la natura. Per això, té cura i pin-
ta cada flor, planta i herba com
si fos un retrat: «Es capfica —ex-
pliquen els responsables de la
mostra— en cada detall, que
descriu amb minuciositat, men-
tre que en canvi el paisatge el
treballa de manera molt dife-
rent». | E. CAMPS

AIDA SUBIRÀ
Galeria d’Art l’Arcada, Bla-

nes. Passeig de Dintre, 11. �
Fins el 18 de febrer. Diari de
17.30 a 20.30 h. Dissabtes d’11
a 13 h i de 17.30 a 20.30 h. 



«Després de patir un trauma-
tisme cranioencefàlic que em va
deixar totalment immòbil du-
rant setmanes i del que actual-
ment pateixo seqüeles, he ha-
gut d'adaptar-me a una nova
forma de fotografiar al carrer.
Vaig idear un sistema per sub-
jectar la càmera al xassís de la
cadira de rodes i fotografiar mit-
jançant un disparador remot».
Així sintetitza Agus Prats l’ori-
gen del projecte que, fins a fi-
nals de mes, es podrà veure a
l’Espai Eat Art. Relacionat amb
l'exposició es celebrarà una ses-
sió de conferències  el 13 de fe-
brer.  | E. CAMPS

AGUS PRATS
Fundació Lluís Coromina,

Banyoles. Plaça Major, 33.  �
Fins el 29 de febrer. Tardes
de dijous, divendres i dissabte
de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes
d’11 a 14 h.



Perevalsky pinta edificis d’a-
parença orgànica perquè es re-
coneix en les seves formes i per
tal que  ens hi reconeguem. De
fet, cada mostra de l'artista
ucraïnès suposa un reivindicació
de la morfologia de les ciutats i
de les seves construccions: l'es-
pai urbà entès com a suma de
cases i de contenidors individu-
als és un organisme que els ex-
plica tots. Amb tot, l’exposició
que Perevalsky presenta a Vi-
tel·la explora construccions in-
dustrials en desús, estructures
espectrals d’un passat fabril
que, d’alguna manera, s’ha con-
vertit en el millor monument al
projecte modern i als seus ex-
cessos.  | E. CAMPS

KIM PEREVALSKY
Vitel·la Llibreria d’Art,

L’Escala. Enric Serra, 13.        
� Del 20 de desembre al    
15 de febrer. 
www.edicionsvitella.com



L’exposició Art a Olot durant
la II República, 1931-1939 i el
llibre que porta el mateix nom
ofereixen unes vies d’aproxima-
ció a la societat de l’època a par-
tir de la producció estètica i de
determinades representacions
visuals i expressions culturals
que hi van tenir lloc, amb una
atenció especial al paper dels
republicanismes en la conforma-
ció i el desplegament de l’àmbit
artístic a la ciutat. L’exposició
també mostra els principals lli-
bres i opuscles publicats per au-
tors olotins o vinculats a la ciu-
tat durant el període republicà,
| E. CAMPS

ART A OLOT DURANT LA
II REPÚBLICA (1031-39)

Museu Comarcal de la Ga-
rrotxa, Olot.Hospici, 8.  �
Fins el 22 de maig.Diari de 10
a 13 h i de 17 a 20 h. Festius
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 



La capacitat que demostra
Tom Carr per situar en un ma-
teix pla perceptiu la mirada i el
tacte o, encara més, per incor-
porar l’espectador a l’espai de
l’obra, li serveix per dialogar en
perfecta horitzontalitat amb ar-
quitectes com Carles Buïgas
(Barcelona, 1898 – Cerdanyola
del Vallès, 1979): l’autor de la
Font Màgica de Montjuïc s’ende-
vina com un soci perfecte per
Carr en la mesura que tots dos
varen entendre que l’objectiu
no és perseguir les formes sinó,
per contra, la llum que les fa
possibles. L’exposició que pre-
senta a La Casa de la Paraula

escenifica un retrobament entre
passat i present: entre Buïgas i
un nova generació d’artistes
agrupats en el tcteamwork. 
Al final, i per més que no s’ha-
gués previst que aquesta itine-
rància finalitzés a Santa Coloma
de Farners, hom no pot deixar
de pensar en la feliç coincidèn-
cia que suposa que unes escul-
tures de llum ocupin una casa
que ret homenatge a la paraula
(poètica): és com si el reialme
dels béns intangibles finalment
recuperés el pes que mai hauria
hagut de perdre en la nostra
tradició cultural, essencialment
materialista i poc amiga (a la
manera de l’eternament descre-
gut Sant Tomàs) de tot allò que
no pugui ser tocat i, per exten-
sió, assumit per un mercat tan
àvid de nous productes com ar-
bitrari a l’hora d’adjudicar-los va-
lor. | E. CAMPS

TOM CARR
Casa de la Paraula, Santa

Coloma de Farners. Carrer
Prat, 16.  � Fins el 20 de
març.Divendres de 18 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13 h i de 17
a 19 h. Diumenges de 10 a
13.30 h.



malgrat tot, que no li va estalviar mal-
decaps: «Quan m’era possible, em
deixava anar a l’hora d’obtenir les fo-
tos, en el sentit dels angles i dels pri-
mers plans aconseguint el que desit-
java. Torrents, que feia de director en
aquella raó social, no compartia les
meves idees, i quan em tocava anar a
algun lloc, em marcava a priori, sense
saber què podia succeir, el lloc, el bal-
có, la distància, l’hora i el moment en
el qual havia de disparar la màquina.
No cal dir fins a quin punt em feia pa-
tir haver-me d’ajustar a aquella mena
de coses, quan el que jo volia era re-
novar l’amanerament al que estava
subjecte el reportatge gràfic a Barce-
lona i a la resta d’Espanya». L’actitud del
jove Centelles ben bé podria ser llegi-
da com un intent seminal de resoldre
aquell problema que tan bé va anun-
ciar el conegut escriptor Larra a mit-
jan segle XIX: «España es un país
donde se escribe mucho y se lee poco». 
Sigui com sigui, a Centelles la Guerra
Civil i posterior exili li van oferir —mal-
auradament— la possibilitat d’exercir
amb la màxima responsabilitat la seva
pràctica. Les imatges realitzades al
llarg d’aquells anys suposen la versió
catalana d’una actitud que neutralit-
za o «dissimula» l’empremta de l’autor
a favor de la dignitat de la cosa retra-
tada defensada per figures incontes-
tables —i contemporànies— com Wal-
ker Evans. Només des d’aquesta pers-
pectiva és possible entendre que Cen-
telles fos capaç de generar imatges que
han transcendit el fet puntual per

convertir-se en autèntiques icones del
dolor. La millor prova d’aquest fet ens
la segueix oferint aquella terrible imat-
ge d’una dona que plora, de genolls, al
costat d’un home que ha estat abatut.
Gràcies a les memòries de Josep Per-
nau, avui sabem que els protagonistes
involuntaris eren els seus pares: «A la
fotografia apareix un home mort, es-
tès a terra. És el meu pare. Al costat hi
ha una dona que plora. És la meva
mare. A desgrat nostre, l’escena s’ha
convertit en una imatge emblemàtica
de la Guerra Civil...». Els 12.000 quilos
de bombes que la legió Còndor va dei-
xar caure el 2 de novembre de 1937 so-
bre la ciutat de Lleida van segar, a ban-

da de la de Pernau, centenars de vides
humanes. Aquesta és la lliçó de Cen-
telles: aquella dona i aquell home són
també els nostres pares o, fins i tot, po-
dríem ser nosaltres mateixos. Copsar
aquest principi d’identitat que s’i-
dentifica plenament amb l’altre segu-
eix essent la única vacuna efectiva
contra la barbàrie. Per això Centelles
quedava curt quan afirmava que feia
política a través de la fotografia: tam-
bé assumia un compromís ètic amb la
humanitat de major volada. Només així
s’entén, de manera anàloga, que els
rostres inventariats per la seva càme-
ra segueixin interpel·lant-nos des de les
profunditats abissals de la història.

Imatges
mítiques

De manera
conscient o no, les
imatges captura-
des per Centelles
han ajudat a for-
mar el nostre ima-
ginari col·lectiu so-
bre la guerra. 
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