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AGUSTÍ CENTELLES

 Museu Palau Solterra. c. de l’Església,

10. Torroella de Montgrí.  Fins al 7 de
desembre. Horari d’estiu (fins al 14 de setembre): de dimarts a diumenge, de 17 a
21 h (quan el dilluns sigui festiu, el dia de
tancament serà el dimarts). Entrades: 3 euros. www.fundaciovilacasas.com
El Museu de Fotografia Contemporània
Palau Solterra de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), de la Fundació Vila Casas, té
aquest estiu Agustí Centelles com a gran
protagonista. Retrats de Guerra, una selecció de 43 fotografies del fotoperiodista català, ofereixen al visitant la «mirada més
íntima i personal» del gran cronista gràfic
de la Guerra Civil Espanyola. Les fotografies, totes còpies originals amb anotacions
del mateix Centelles, formen part de la
col·lecció de fotografies que la Fundació
Vila Casas va comprar als descendents de
Centelles l’any 2010 abans que el gros de
la seva obra fos venut, en una operació no
exempta de polèmica, al ministeri de Cultura espanyol i custodiat a l’arxiu de Salamanca. | ACN

PEP DURAN

 Centre d’Art Contemporani La Sala. c.
Joaquim Mir, 12. Vilanova i la Geltrú.
 Fins al 21 de setembre. De dimarts a
dissabte, de 18 a 21 h; dissabte, diumenge
i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure.
www.lasalavng.cat.
L'artista Pep Duran presenta a Vilanova i
la Geltrú l'exposició Abans que hi entri algú,
que recull un conjunt de peces que ha utilitzat durant la seva llarga carrera d'escenògraf. Es tracta d'una mostra formada per
petites construccions, objectes, dibuixos,
una peça de ceràmica i una de bronze, que
aprofita les quatre columnes centrals de
l'espai de La Sala per desplegar-se i ampliar-se en línies rectes cap als murs fent
que «l'espectador sigui actor i es pugui
crear la seva pròpia obra», segons explica
Duran a qui li agrada refer i reconstruir obres de les sobres de les altres obres. Per a
ell «el final d'una obra ha de ser l'inici d'una
altra». Cada estiu, l'exposició de la Sala de
les voltes de La Sala està dedicada a l'obra
d'algun artista vilanoví contemporani ja
consolidat. | SERGI SABATÉ/ACN

Història

Auge i caiguda del

 L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell acull una mostra so

