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L’ànec Donald de Disney 
ja és octogenari
Es va donar a conèixer per primera vegada en 
el curtmetratge The wise little hen, el 9 de juny 
del 1934, i ha protagonitzat més de 200 llarg-
metratges, més que cap altre personatge Dis-
ney. L’ànec Donald va celebrar ahir els 80 
anys. Té una estrella al passeig de la Fama i un 
asteroide amb el seu nom des del 1995.

Sis ballarins cubans en 
gira demanen asil als EUA
Sis integrants del Ballet Nacional de Cuba van 
aprofitar la seva actuació a Puerto Rico per 
desertar. Els ballarins van demanar els passa-
ports als funcionaris cubans que els hi contro-
laven i es van escapar. Ja són a Miami, on es-
peren actuar amb el Ballet Clàssic Cubà 
d’aquesta ciutat i obtenir asil als Estats Units.

Retrats íntims de la guerra 
d’Agustí Centelles

mestres del fotoperiodisme que re-
produïen la realitat amb força ex-
pressiva, intuïció i sensibilitat, amb 
intenció estètica. 

L’exposició inaugurada dissabte 
al Palau Solterra consta de cinc ca-
pítols, dividits temàticament en 
funció dels retratats: el president 
Companys, polítics, militars, diri-
gents revolucionaris i ciutadans 
anònims. Les imatges de la lluita al 
carrer s’alternen amb les del front 
i amb les de mítings de líders revo-
lucionaris. Josep Tarradellas, Joan 
Casanovas i Carles Pi i Sunyer com-
parteixen espai amb comandants i 
coronels de les forces republicanes; 
els líders de la CNT, el PSUC i el 
PCE, amb milicians i vídues de sol-
dats caiguts.  

En esclatar la guerra, Centelles 
col·laborava amb les agències AP, 
Havas, Fulgur i Keystone. Les seves 
imatges, difoses als setmanaris grà-
fics L’Illustration, Newsweek, Le Pa-
triote Illustré, Regards i Life, són un 
testimoni gràfic imprescindible del 
segle XX.e

Companys al míting de la Dona Antifeixista a la 
Monumental, el 7 de març del 1937. AGUSTÍ CENTELLES 

El Palau Solterra exposa 44 imatges adquirides el 2010

El Museu de Fotografia Contempo-
rània Palau Solterra de Torroella de 
Montgrí exposa fins al 7 de desem-
bre Retrats de guerra, una mostra 
formada per 44 de les 110 còpies in-
closes en una de les col·leccions que 
Agustí Centelles va regalar en vida a 
un dels seus fills. Les imatges, cap-
tades durant la Guerra Civil i positi-
vades amb nous enquadraments pel 
mateix autor, van ser adquirides per 
la Fundació Vila Casas l’any 2010, 
poc després que els descendents de 
Centelles, els germans Sergi i Octa-
vi, venguessin al ministeri de Cultu-
ra l’arxiu del seu pare. 

Les còpies exhibides a Torroella, 
custodiades per l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona, “se centren més en les 
persones que en els fets”, afirma Da-
niel Giralt-Miracle, comissari de 
l’exposició. Efectivament, molts 
dels retrats tenen el valor de l’es-
pontaneïtat: Companys tapant-se 
mitja cara amb un mocador, el març 
del 1936, mentre torna a Barcelona 
procedent del penal del Puerto de 
Santa María per prendre de nou 
possessió del càrrec de president de 
la Generalitat; el mateix Companys, 
setze mesos després, bevent a galet 
d’una bóta al front d’Aragó; l’ampli 
somriure del pilot Jesús García, el 
Diable Roig, al camp d’aviació repu-
blicà de Sarinyena; milicians escri-
vint cartes...  

Agustí Centelles –“el primer gran 
reporter fotogràfic del país”, segons 
Giralt-Miracle– detecta l’instant 
precís i, si cal, es col·loca en prime-
ra línia per captar amb la seva Lei-
ca imatges que dialoguen amb l’es-
pectador per mostrar-li fragments 
de vida, la part més humana de la 
guerra. Paradoxalment, com a cro-
nista, el mou el desig d’acostar-se a 
l’essència del conflicte, en detri-
ment del que és anecdòtic. Per això 
fotografia un milicià acomiadant-se 
de la seva família a Barcelona abans 
de sortir cap al front; o un grup de 
dones, al cementiri de Lleida, en el 
moment de reconèixer els cadàvers 
dels seus familiars després d’un 
bombardeig; o el dirigent anarquis-
ta Buenaventura Durruti abans de 
marxar cap al front de Madrid, on 
moriria el 20 de novembre del 1936.  

Són imatges que justifiquen que 
Centelles hagi estat comparat amb 
Cartier-Bresson i Robert Capa, 
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Espontànies  
“Se centra  
més en les 
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en els fets”, diu 
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Giralt-Miracle

Essència  
Retrata el 
president 
Companys i 
altres líders  
i també gent 
anònima

L’home vs. la màquina 
Mirades xocants sobre el cotxe  
i la intimitat dels seus ocupants  
La galeria LaFresh, dins el Festival 
Off, exposa l’obra del jove Óscar 
Monzón (Màlaga, 1981). A la premi-
ada sèrie Karma rastreja la relació 
de l’home i la màquina, el cotxe, i re-
flecteix de manera més o menys abs-
tracta paradoxes com la intimitat 
que l’usuari hi sent i la visibilitat pú-
blica. O bé sensacions que hi estan 
connectades, com l’agressivitat. 

L’art com a arma política 
Primera antològica del gran 
fotògraf d’avantguarda català 
L’obra del valencià Josep Renau es-
tà lligada al seu temps. Militant co-
munista, va optar per utilitzar l’art 
per fer política: va ser director gene-
ral de Belles Arts durant la Segona 
República i va encarregar a Picasso 
la realització del Guernica. Pintor, 
muralista i cartellista, destaca en la 
tècnica del fotomuntatge, com es 
pot veure a The American way of life, 
al Círculo de Bellas Artes, que recull 
la sèrie de 69 obres realitzades du-
rant l’exili mexicà en què denuncia 
amb un to surrealista i cínic el capi-
talisme, el racisme i el militarisme.  

Joves i subversius 
Pèls, xiclets i elfs en la mostra  
de fotografia contemporània 
El Teatro Fernán Gómez exposa la 
creació actual a P2P. Prácticas con-
temporáneas en la fotografía espa-
ñola. La mostra reuneix l’obra de 24 
artistes joves –la majoria, projectes 
artístics subversius amb fons polí-
tic: posar un cabell a un desconegut, 
enganxar xiclets a institucions, re-
tratar Don Dinero o un elf viatger– i 
vídeos explicatius de les accions. 
Compta amb un dens programa te-
òric per acostar el públic a l’estat de 
la fotografia d’avui. 

 
Retrats amb glamur 
Radiografia la societat espanyola 
i l’star system dels últims 30 anys 
Cent obres del fotògraf de societat 
Chema Conesa mostren les estre-
lles que han passat pel seu objectiu, 
de Francis Bacon, Eduardo Chillida, 
Ana María Matute i José Saramago 
a Leonard Cohen, Francis Ford 
Coppola i la troupe Almodóvar. Re-
tratos de papel, que s’edita en llibre, 
es pot veure a la Sala Comunidad de 
Madrid-Alcalá 31. 

Fer brillar l’arquitectura  
250 imatges de 40 fotògrafs  
per difondre la modernitat 
Fotografía y arquitectura moderna 
en España, 1925-1965 explora al 
Museu ICO com la fotografia va ser-
vir a la modernitat arquitectònica i 
destaca artísticament una quaran-
tena d’autors –Oriol Maspons, Ca-
talà-Roca, Pando i Brangulí– més 
enllà de mers documentalistes.e
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