
Una reflexió sobre la naturalesa
de la fotografia i el paper de les re-
vistes en un moment crucial de la
història i l’evolució de l’edició im-
presa. Això és el que pretén l’ex-
posició The New York Times Ma-
gazine. Fotografies, que avui s’i-
naugura al Palau Robert de Bar-
celona i que es podrà veure fins al
2 de desembre. 

Comissariada per l’editora fo-
togràfica de la revista en els darrers
25 anys, Kathy Ryan i l’editora Les-
ley A. Martin, el públic podrà gau-
dir de més de 130 obres de 35 ar-
tistes destacats, entre els quals
Chuck Close, Jeff Koons, Annie
Leibovitz, Sebastião Salgado, Lyn-
sey Addario, David Armstrong,
Lyle Ashton Harris, Roger Ballen,
Lillian Bassman, Fred Conrad,
Gregory Crewdson... The New York
Times Magazine (NYTM) ha es-
devingut una referència en la fo-
tografia contemporània en mit-
jans de comunicació. Durant més
de trenta anys, la publicació ha ex-
plorat totes les possibilitats i apli-
cacions de la fotografia. I un dels
valors de la publicació ha estat
que, precisament, a través dels
seus encàrrecs, la revista ha donat
a conèixer treballs dels fotògrafs
més destacats i ha cobert totes les
disciplines del mitjà: el fotoperio-
disme, el reportatge de moda, el re-
trat i la fotografia conceptual.

Amb aquesta mostra, que ha tin-
gut una acollida excel·lent de pú-
blic i crítica en l’edició passada del
festival de fotografia Les Rencon-
tres d’Arles i al FOAM d’Amster-
dam, Kathy Ryan posa a l’abast els
processos creatius de la revista:

fulls de contactes, fotos, vídeos, cor-
respondència personal de l'edito-
ra,  comprovants  i les revistes ori-
ginals. Ryan va inaugurar el seu pas
per la revista amb un reportatge
sobre Times Square a través de la
mirada d’un grup de fotògrafs.

L’exposició, patrocinada pel
Banc Sabadell,  l’organitzen el Pa-
lau Robert, la fundació Aperture
(www.aperture.org) –pionera entre
les institucions dedicades a la fo-
tografia–, i l’empresa Canopia, re-
presentant exclusiva  d’Aperture a

l’estat. La inauguració la farà avui,
a les 11 del matí, el conseller d'E-
conomia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, amb el director gene-
ral d’Atenció Ciutadana i Difusió,
Ignasi Genovès; la comissària, Ka-
thy Ryan i  Ferran Adrià, que va ser
portada a The New York Times Ma-
gazine i és el protagonista d’una de
les exposicions que es presenta ac-
tualment al Palau Robert.
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L’any 2010, la Fundació Vila Casas va adquirir un conjunt rellevant d’obres
del fotògraf Agustí Centelles (el Grau de València, 1909- Barcelona, 1985)
que formaven part del llegat que l’autor cedí en vida als seus fills. Ara, l'enti-
tat ha presentat a Can Framis Agustí Centelles, una crònica fotogràfica. Anys
30, una mostra d'aquestes 110 còpies positivades pel mateix Centelles: «és
el més important patrimoni Centelles que té la ciutat i que ha quedat a Cata-
lunya», segons el comissari de l'exposició, Daniel Giralt-Miracle. La mostra
s'estructura en cinc àmbits, que van des dels inicis i la formació de Centelles
fins a la seva estada als camps d'Argelers i de Bram, passant pel període de la
República (1931-1936), el 19 de juliol i l'inici de la guerra civil, el front de la
guerra i la rereguarda. Així, inclou fotografies ja tan conegudes com les del re-
torn del President Companys, la del guàrdia d'assalt al carrer de la Diputació,
les del front d'Aragó i les del bombardeig de Lleida. «El front es mostra amb
tota la crueltat», segons el comissari. La novetat és que rere aquesta mostra
hi ha un treball científic de «recerca i identificació» que permet contextualit-
zar cada imatge com mai abans. Centelles, ja reconegut com el gran fotope-
riodista de la guerra civil, treballava, a diferència d'altres contemporanis seus,
amb una Leica. «L'impacte en la gent d'avui és que unes fotografies en blanc
i negre parlen amb tanta o més força que les fotografies en color o els vídeos
actuals», assegura Giralt-Miracle. | ACN

AGUSTÍ CENTELLES. UNA CRÒNICA FOTOGRÀFICA. ANYS 30
Museu Can Framis. C/ Roc Boronat, 116-126. Barcelona. � Fins al 10

de febrer. De dimarts a dissabte, d'11 a 18 h. Diumenges, d'11 a 14 h. Preu:
2 euros. Telèfon: 93 320 87 36. www.fundaciovilacasas.com



El Palau Robert exposa una selecció de 130 fotografies de 35 artistes destacats que s’han publicat a la revista els
darrers anys La mostra s’inaugura avui amb Ferran Adrià, que va ser portada, i es podrà veure fins al 2 de desembre



El millor de The New York Times Magazine
Periodisme

L’EXPOSICIÓ

Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107 .
Barcelona. Dies: s’inaugura avui. Fins al 2 de
desembre. De dilluns a dissabte, 10-20 h;
diumenges, 10-14.30 h. Organització i
producció: Palau Robert, Fundació Aperture i
Canopia. Comissaris: Kathy Ryan i Lesley A.
Martin.  Informació: 93 238 80 91 i
www.gencat.cat/palaurobert

The New York Times Magazine.
Fotografies
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IMATGES I PORTADES DE LA REVISTA Sense títol (De la sèrie Dream House), amb Julianne Moore (2002)
Kate Winslet en la portada de New York Times Magazine La portada dedicada al cuiner català Ferran Adrià
Secció d'un detector de partícules del Gran Col·lisionador d'Hadrons (2006)
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Kathy Ryan, directora de foto-
grafia de la revista The New

York Times Magazine, ha treballat en
la publicació durant més de 25 anys.
Durant aquest temps, la revista ha
estat guardonada amb nombrosos
premis de fotografia. El 1997 Ryan
va rebre el Premi a l'Editor Fotogràfic
de l'Any del festival de fotoperiodis-
me Visa pour l'Image de Perpinyà,
França; el 2003, el Premi Lucy a l'E-
ditor Fotogràfic de l'Any, i un premi a
tota la seva trajectòria professional
atorgat pel Museu de Fotografia Grif-
fin de Winchester, Massachusetts. El
2008 va ser una de les comissàries
de la primera edició del Festival de
Fotografia de Nova York. Ryan treba-
lla com a mentora i directora de tesi
a l'Escola d'Arts Visuals de Nova
York. És una de les pioneres de la
combinació de fotografia artística i
fotoperiodisme a les pàgines de la
revista.
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KATHY RYAN
DIRECTORA DE FOTOGRAFIA DE 
THE NEW YORK TIMES MAGAZINE

LA COMISSÀRIA
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