
CEN~EllS, PAIRIMONI
UNIVERSRJL rJITJUA
EL MUSEU CAll FRAMIS EXPOSA
110 INSTANTANIES DEL FOTOPERIODISTA

A finals del 2009, després d’una
llarga Ilista de discrepancies i
malentesos amb la Generalitat,

els hereus legals d’Agustí Cen-
telles van anunciar la venda de
I’arxiu fotografic del seu pare al

Centre Documental de la Me-

mbria Histbrica de Salamanca.
En aquell moment, el seu fil]
Oetavi, va manifestar que, tot i

estar a la capital lleonesa, ]’obra
del seu pare estava a l’abast de
tothom, ja que és universal.

Més enll/t de les disputes, els
drets legals o les limitacions
geogr/~fiques, és aquesta uni-

versalitat la que fa que el Ilegat
fotogr/afic de Centelles pugui

arribar a la gent, que de tant en
tant "torni a sonar el seu nom",

anhel que expressava el fot6graf
en un dels seus diaris del eamp
de concentració de Bram.
Vinguin d’on vinguin les obres,

qui es benefcia de les exposi-
eions que apropen l’obra del

fotoperiodista catal/~ i en conse-

qü~ncia posen llum a les etapes
més importants de la hist6ria
del nostre país, són els ciuta-
dans del carrer. I aix6 tornara

a ser així per a qui s’aeosti a
l’ exposició Agusti Centelles, una

crdnica fotogr¿fica. Anys 30, que
es pot veure a la Fundació Vila

Casas. La mostra, comissariada
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pel crític i historiador de l’art

Daniel Giralt-Miracle, perinet
veure 110 fotografies relatives
a les dues primeres etapes de la
traject6ria de Centelles, que la

fundació va adquMr l’any 2010

i que estan custodiades per l’Ar-
xiu Fotografic de Barcelona.

CINC i~MBrTS
Estructurada en cinc ~mbits ex-
positius, la mostra compta amb

un guió que permet reviure els
fets de la guerra, i com aquesta
va impactar en la nostra societat,

especialment perqu~ les foto-
grafies van acompanyades d’es-

crits doeumentals, que ajudaran
a entendre la magnitud d’aque-

lla trag+dia. L’exposició s’inicia
amb República, 1931-1936, que

mostra els primers assajos de
Centelles com a fotograf amb
camera Leica, fent de cronista
d’esdeveniments ciutadans,

com I’arribada del president
Companys del penal de Puerto
de Santa Maria, Mary Santpere

a la llotja d’un envelat o els Jocs

Florals celebrats al Palau de la
Müsica l’any 1935.

UNIVERSAL
El segon ambit expositiu, 19 de
juliol i l’inici de la Guerra Civil.

mostra 14 fotografies, algunes de
les quals són les més reprodui-

des de la seva obra del conflicle.
com per exemple, Gmirdies d’as-
salt al carrer Diputació.
Elfront és el tercer capitol i
endinsa el visitant en la foto-

grafia de guerra del reporter,
un treball que transita entre la

imatge de front de guerra, ja que
Centelles va reeórrer diferents
punts del front d’Arag6, i la de la
rereguarda barcelonina.
Precisament La rcreg~larda i

Camp de concentració de Bram
centren els dos últims/mabits de

la mostra.
L’exposició es complementa
amb tina selecció d’imatges de

les publicacions de l’bpoca en
qu~ es van reproduir ]es fotogra-
fies de Centelles, avui reconegut
com a primer fotoperiodista
catal/~. ~~a~c v,~Rc ~
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