
ABolonya, fa pocs mesos, vaig menjar la
millor pizza que he menjat mai, en un
carreró molt prop dels edificis antics
de la Universitat, la més vella d’Euro-

pa, és a dir del món. I el cuiner-cambrer, quan
li’n vaig fer el comentari, es va posar la mà
damunt del ventre prominent, i em digué: “Bo-
logna la dotta, Bologna la grassa”. Això, doc-
ta i grassa, europea i antiga. Aquesta institu-
ció que en diem “universitat” és una creació de
la nostra societat medieval, cristiana i urbana:
no de la societat antiga grega ni romana, ni de
les societats industrials més o menys demo-
cràtiques.

Les ciutats de l’hel·lenisme tardà van pro-
duir a tot estirar centres del tipus “museu” o
“biblioteca”, com els d’Alexandria, o algunes
escoles il·lustres de filosofia, de retòrica o de
medicina. I civilitzacions tan avançades com la
islàmica o la xinesa tampoc no van produir res
d’equivalent: van desenrotllar escoles de met-
ges, de teòlegs o de funcionaris, però no univer-
sitats. La universitat, que va nàixer per a conce-
dir “llicència” a l’exercici d’una professió públi-
ca —de metge o de jurista, inicialment—, està
lligada també des de l’origen a la transmissió
de la doctrina, a la glossa de textos ( “lliçó”
volia dir lectura…) i a l’acumulació i difusió
del coneixement. Però si alguna tradició inalte-
rada té la institució universitària és el discurs
racional sotmès a les regles de mètode, i el
distanciament de les temptacions ocultistes i
paracientífiques, allunyades de la raó discursi-
va. No és una tradició insubstancial, ara que
l’irracionalisme es difon i s’escampa en la vida
social, cultu-
ral i literària.

A les aules
de les universi-
tats, des de les
p r i m e r e s
lliçons a Bolo-
nya a finals
del segle XI,
s’ha ordit al
llarg dels se-
gles aquell
teixit sobre el qual ha pres forma un sistema de
valors i d’idees que continua sent irrenuncia-
ble, des del punt de vista intel·lectual i ètic, per
als europeus del segle XXI: la idea de naturale-
sa i la idea de raó, la idea de ciència, la idea de
llibertat, i sobretot el concepte i la pràctica del
dubte, que és el contrari del dogma. El que em
fa por és que siguen, o siguem, massa pocs els
qui tenen encara una imatge de la universitat
com a dipositària conscient d’aquells valors de
llibertat i de raó, de ciència i de dubte crític,
que haurien de ser la garantia última de la
nostra manera d’entendre la vida en societat.

Si aquests valors no han de tindre residèn-
cia pròpia en una institució com la universitat,
on la tindran? I des d’on s’escamparan per la
societat, si no és des d’aquesta residència prò-
pia? I són aquests valors els que defensen
aquests estudiants que, a Barcelona o a Valèn-
cia, fan acampades diürnes i nocturnes, ocu-
pen rectorats i empastifen les parets? N’estan
segurs? M’agradaria parlar-ne amb ells, amb
calma, en una trattoria de Bolonya.

ESCENES

ART

EXPOSICIONS

Emergents, etc... A
l’art contemporani,
des de fa anys, hi ha
una tendència on
sembla que s’ha tren-
cat per sempre la
il·lusió de l’obra aca-
bada. Així, sovint
ens trobem davant
de treballs en procés
o d’assajos multidis-
ciplinaris. Aquest és
també un tret recu-
rrent en els projectes
exposats a la tercera
edició de BCN Pro-
ducció, una convoca-
tòria oberta que pro-
mociona lectures creatives de pro-
blemes contemporanis. En aques-
ta entrega, els comissaris de la mos-
tra (Amanda Cuesta, Eloy Fernán-
dez Porta i Carles Guerra) han se-
leccionat cinc treballs a càrrec de
Fito Conesa, Joan Morey, Mireia
Sallarés, Oriol Vilanova i Momu
& No Es. A Waiting Time / Was-

ting Time, Conesa ofereix una
instal·lació on la música posa vida
a l’avorriment de llocs de transició,
com la sala d’espera d’un centre
sanitari; mentre que Sallarés s’en-
dinsa a Las muertes chiquitas en
una metàfora del plaer, la mort i la
violència des d’un punt de vista
femení. Per la seva banda, l’èxit i el

fracàs centren la proposta de Vila-
nova; Momu & No Es ens convi-
den a fer un recorregut teatralitzat
per la por; i Joan Morey durà a
terme uns enregistraments sonors
que formaran part de la seva poèti-
ca de la desolació. ‘BCN Produc-
ció’09’. Las Capella (Hospital, 56).
Barcelona. www.bcn.cat/lacapella

Cases amb missatge. L’art
amb contingut social és
més necessari que mai en
temps de crisi com els que
patim ara. I un dels temes
recurrents de l’actualitat
és, sense cap dubte, el de
l’habitatge en tots els seus
múltiples vessants (només
cal mirar els diaris). El Mu-
seu de l’Empordà acull
aquests dies una exposició
on, precisament, la casa és
la protagonista total. La
casa entesa com l’espai pri-
vat, com l’àmbit de lliber-
tat de l’individu en oposi-
ció a l’espai públic, contro-

lat pel Poder i limitat per
un gran llistat de normes.
A Quatre parets i un sos-
tre, que té com a comis-
sària Maite Oliva, es fa
una aproximació polièdri-
ca al fet essencial d’habitar
amb mirades d’artistes i ar-
quitectes com Santiago Ci-
rugeda o Michaela Rusch.
En definitiva, una reflexió
sobre l’art de (sobre)viure.
‘Quatre parets i un sos-
tre’. Exposició al Museu
de l’Empordà (Rambla,
2). Figueres (Girona). Del
21 de març al 18 d’abril.
www.museuemporda.org.

Miedos de muchos, de Momu & No Es, i Las muertes chiquitas, de Mireia Sallarés. / PEP HERRERO

A ballar. En la majoria
de casos, la literatura
no dóna mai per viure.
És quelcom que coneix
bé el protagonista de
l’obra 4 Bailes (Tango,
Bolero, Rock & Roll i
Vals), d’Albert Espino-
sa, que s’estrena avui.
En aquest muntatge,
un jove escriptor de
contes s’ha de guanyar
el pa treballant també
de cangur fins que arri-
ba el moment de fer-se
càrrec d’una noia molt
especial. Ho fa mentre
el germà de la noia,

que la cuida des que es
van quedar orfes, rep
classes de ball. Amb
aquest senzill argu-
ment, Espinosa ens ofe-
reix una comèdia emo-
tiva i agredolça on es
retroba amb la seva
companyia Los Pelo-
nes, grup amb el qual
va obtenir reconeixe-
ment amb obres com
Idaho y Utha. 4 Bailes,
una obra d’Albert Espi-
nosa. La Villarroel (Vi-
llarroel, 87). Barcelo-
na. Fins al 24 de maig.
www.lavillarroel.cat.

“Són la llibertat, la raó
i la ciència els valors que

defensen els estudiants
que fan acampades?”

Univers paral·lel. Malgrat l’impuls ac-
tual de la instal·lació i la performance,
les disciplines clàssiques de l’art resis-
teixen bé el pas del temps. És el cas de
la pintura, tantes vegades donada per
morta. I les obres de Fe Blasco, algunes
de les quals s’exposen ara sota el títol
Els treballs i els dies, demostren una
passió total per l’art pictòric. Un idil·li

que s’expressa amb colors molt inten-
sos i on és evident el desig d’explicar la
realitat a través de personatges que sem-
blen sortir d’un món paral·lel i ple de
metàfores. Com diu José Corredor-Ma-
theos en un text de presentació de la
mostra, Fe Blasco ofereix ací una pintu-
ra “tan innocent, com sàvia”. ‘Els tre-
balls i els dies’. Exposició de Fe Blasco a
la galeria Punto Arte (Enric Granados,
118). Barcelona. Fins a l’11 d’abril.

EDUR 2000, S. A.
BALANCE FINAL
DE LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo prevenido en el
artículo 275 de la vigente Ley de
Sociedades Anónimas, se hace público
que la junta general de accionistas cele-
brada el 16 de octubre de 2008 aprobó,
por unanimidad, el siguiente balance final
de liquidación:

ACTIVO Euros

B) Activo corriente .................. 607.067,74
VII. Efectivo y otros activos

líquidos equivalentes........ 607.067,74

Total activo (A+B) .............. 607.067,74

PASIVO
A) Patrimonio neto .................. 607.067,74

1 Fondos propios ................ 607.067,74
I. Capital .............................. 84.280,00
I. Capital Escriturado .......... 84.280,00

III. Reservas .......................... 522.787,74

Total pasivo (A+B+C) ........ 607.067,74

Barcelona, 16 de octubre de 2008
El Liquidador único,

Alberto Sendra Gelonch

NOE MALGRAT, S. A.
El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S. A., en cumplimiento de
los dispuesto en los estatutos sociales y en el artículo 95 de la LSA, ha acordado convo-
car junta general ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria, el próxi-
mo día 2 de mayo de 2009, a las 9.30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma,
en segunda convocatoria, el día 3 de mayo de 2009, a las 9.30 horas, en el Centro
Cultural, sito en al calle Carmen, número 26, de Malgrat de Mar, y con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA
1). Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resul-
tados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.
2). Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejer-
cicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
3). Informe de la presidencia.
4). Aceptación de renuncias y nombramiento de nuevos consejeros.
5). Ruegos y preguntas.
6). Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Desde el momento de la convocatoria de la junta general estarán a disposición de los
señores socios, para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los
documentos que se someten a aprobación de la junta general ordinaria; es decir, el balan-
ce, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos
ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Dicha documentación se enviará de
forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

En Malgrat de Mar, a 17 de marzo de 2009
El presidente del Consejo de Administración, Jesús Ángel Resa Osta

BERGUEDANA
D’EMBUTITS, S. A.

En la junta general de la empresa
Berguedana d’Embutits, S. A., celebra-
da el 10 de marzo de 2009 en su domi-
cilio social con asistencia de todos los
socios, se acordó, por unanimidad, el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Modificar el objeto social de la
empresa, “la fabricación, compra, venta
y comercialización de productos cárni-
cos, embutidos y productos afines”, por
el actual “preparación, loncheado,
envasado, etiquetado y encajado de
productos cárnicos elaborados”.
Segundo. Modificación, en consecuen-
cia, del actual artículo 2.º de los estatu-
tos de la sociedad.
“Artículo 2.º. La sociedad tiene por
objeto la preparación, loncheado, enva-
sado, etiquetado y encajado de produc-
tos cárnicos elaborados”.
Lectura, y, en su caso, aprobación del
acta de la junta.

En Avia, a 10 de marzo de 2009
El administrador único, Jordi Torner Sabata

TAMARIT, S. A.
ANUNCIO JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores accionistas de la compa-
ñía a la junta general ordinaria que se celebrará
en el domicilio social de c/ Tuset, 8-10, de
Barcelona, el día 27 de abril de 2009 (lunes), a
las 13 horas, en primera convocatoria, y , en su
caso, el día 28 de abril de 2009 (martes), en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria,
bajo el siguiente orden del día:
1. Aprobación de las cuentas anuales (balance,

cuenta de pérdidas y ganancias y memoria)
del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2008. 

2. Aplicación de los resultados. 
3. Aprobación de la gestión del Consejo de

Administración durante el ejercicio que se
examina. 

4. Retribución del Consejo de Administración.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta.
Asimismo, se informa a los señores accionistas
que, a partir de la publicación de la presente con-
vocatoria, podrán examinar y obtener en el
domicilio social, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han  de ser sometidos a la
aprobación de la junta. 

Barcelona, a 16 de marzo de 2009
El secretario del Consejo de Administración,

Joan Lluis Antón Jiménez

Un moment de l’obra 4 Bailes. / PILAR AYMERICH

El refugi de l’ànima, obra de Michaela Rusch.

Per Bolonya
JOAN F. MIRA
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BELÉN GINART

Els fets extraordinaris i la sorpre-
sa són dues constants en la vida
d’Agustí Centelles (El Grau,
València, 1909 - Barcelona,

1985). El més remarcable dels fotògrafs
catalans de la Guerra Civil, un dels ma-
jors fotoperiodistes de l’Estat espanyol
de tot el segle XX, va documentar gràfi-
cament la lluita fraticida des del bàndol
republicà. Però a més va deixar un testi-
moni directe de la dura vida dels detin-
guts als camps de concentració, marca-
da per la misèria, el fred i, sobretot, el
tracte indigne a què van ser sotmesos.
D’una banda, ho va fer per mitjà del
llenguatge que li era més natural i propi,
el de la imatge, amb 600 fotografies fetes
en la seva condició de presoner a Bram
(França). Però a més, en va deixar un

relat escrit en forma de dietari adreçat al
seu fill Sergi, que el va trobar el 1986
entre els documents paterns però, parali-
tzat per l’emoció, va trigar encara molts
anys a poder-lo llegir.

Camí de l’exili, Agustí Centelles va
haver de separar-se de la seva dona
Eugènia i del nadó. L’enyorança i el
desig de donar a conèixer al nen les
condicions del seu terrible exili el van
portar a escriure regularment les seves
experiències quotidianes, en unes llibre-
tes escolars i lletra estreta, a fi d’aprofi-
tar al màxim aquell bé escàs que era el
paper. El material, fins ara inèdit, arri-
ba avui a les llibreries en una edició a
cura de Teresa Ferré, estudiosa de
l’obra de Centelles des de fa 12 anys. El
volum es titula Agustí Centelles. Diari
d’un fotògraf. Bram, 1939 i el publi-

quen les editorials Destino, en català, i
Península, en castellà.

No és gaire habitual que un fotògraf
s’expressi també a través de la paraula
escrita. Però és que la biografia de Cen-
telles, que ell mateix va resumir en unes
poques planes com a pròleg al diari, és
la d’algú poc lligat a les convencions i,
en canvi, està molt lligada a l’atzar.

Una de les circumstàncies més re-
marcables que va viure, també la més
coneguda, és la forma en què es van
salvar els negatius de milers de les foto-
grafies que va fer durant la guerra.
Amagats en una maleta, va aconseguir
tenir-los amb ell durant tots els anys
del seu exili francès, que es va allargar
fins a l’any 1944, quan va poder tornar
clandestinament a Barcelona.
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Castedat. Els anatemes
contra el preservatiu que
el Papa ha llençat així
que ha trepitjat terra afri-

cana han estat capaços de conci-
tar sensates unanimitats a la con-
tra de governs tan diversos com
l’espanyol, el francès o l’ale-
many. Les reflexions de Ratzin-
ger al Camerun passarien amb
nota la prova per engreixar els
pensaments del calendari del pa-
gès, si no fos pel tràgic sarcasme
de les xifres: 22,5 milions de per-
sones infectades per la sida a
l’Àfrica subsahariana. Tothom
menys el Vaticà sap que la recep-
ta per evitar la sida és l’ús del
preservatiu, més enllà d’aquesta
campanya en favor de la caste-
dat que el Papa vol impulsar en
un país on el 40% de la població
són analfabets i el 100% no ente-
nen què coi vol dir el Sant Pare
amb això de l’abstinència sexual.
Però hem de suposar que
—salvant algun ramat d’ovelles
negres— el Vaticà predica amb
l’exemple i se santifica amb la
castedat, virtut que s’entesta a
compartir amb el promiscu con-
tinent negre.

Generositat. Altra cosa, però,
són les receptes per combatre la
crisi econòmica. Domina el lliu-
re albir. I així hem de veure com
una empresa que ha perdut
50.000 milions d’euros i ha rebut
131.000 milions en ajudes de l’Es-
tat, resulta que ha premiat els
seus executius amb 128 milions
d’euros. Això passa als Estats
Units amb AIG i ha obligat els
demòcrates de Barack Obama a
legislar ad hoc per tal d’obligar
els directius de l’asseguradora a
retornar els diners.

Temprança. Més a prop, a ca-
sa nostra, avui es coneixeran els
resultats del referèndum de Seat.
Uns 13.000 treballadors deci-
deixen si renuncien o no a la con-
gelació salarial que suposaria
uns 10 milions d’euros anuals,
segons estimacions sindicals. La
prudència recomana estrènyer-
se el cinturó si es vol que l’Audi
Q3 s’acabi fabricant a Martorell.
L’any passat Seat va perdre 78
milions operatius. També l’any
passat, Francisco Javier Garcia
Sanz, president del consell d’ad-
ministració de Seat, va ingressar
9,5 milions d’euros: 930.000 de
sou, 6,5 milions en stock options
i dos milions en variable. Ara
que arriba Divendres Sant seria
bo generalitzar aquesta virtut
contra la gula.

Dies de fred i fam
El colpidor diari que el fotògraf Agustí Centelles va escriure durant la seva

reclusió al camp de refugiats francès de Bram veu la llum

Virtuts
FRANCESC VALLS

Agustí Centelles, el dia de la sortida del camp de concentració de Bram, a França, l’any 1944.

Jordi Gràcia ressenya el volum de Margarida Casacuberta i Marina Gustà ‘Narratives urbanes.
La construcció literària de Barcelona’ � Roberta Bosco entrevista el galerista Pere Soldevila

� Josep Casamartina analitza l’exposició ‘Dau al Set’, a la Fundació Fran Daurel



JOSEP CASAMARTINA i PARASSOLS

El 20 de maig de 1929
s’obria a Montjuïc l’Expo-
sició Internacional. Lla-
vors el metro arribava just

a la Plaça d’Espanya i, per incenti-
var el públic, l’avinguda de Maria
Cristina estava embellida pels
obeliscs i rocalles art déco projec-
tats per Gaietà Buïgas. Uns deli-
ris líquids que van desaparèixer
ràpid, qui sap si abans que passes-
sin de moda. Només n’ha quedat
la Font Màgica, que segueix em-
badalint propis i estranys. Els ho-
tels de totxo de Rubió i Tudurí
han anat a millor vida per deixar
el lloc a obres anodines malgrat
ser, tristament, d’autor. Han pas-
sat vuitanta anys, i el metro no ha
avançat ni un pam en direcció a
la muntanya, que continua sent
poc accessible. Però la dificultat,
que tothora és un handicap inson-
dable, no sembla obstacle ara per-
què la gent s’amuntegui escales
amunt per veure gratis —això és
important i a tenir en compte—
els Sorolla de la bona gent de la
Hispanic Society, morts de riure
al barri de l’Spanish Harlem de
Nova York, on normalment resi-
deixen, i amb una requesta enor-
me quan surten de vacances per
terres llatines.

Si no fos per la indumentària
de les multituds i la decoració
d’estand de fira de mostres de
Gae Aulenti, l’interior del Pa-

lau Nacional semblaria aquests
dies un retorn als fastos del 29,
farcits de mantons, manoles, to-
reros i romeries. Mentre des del
poder s’acaba de perfilar si es
recol·loquen o no —entre sorti-
dors i palaus— les quatre colum-
nes pastixt de Puig i Cadafalch,
la gent normal s’abarrota per
veure les visions d’Espanya pres-
tades gentilment amb el suport
de la valenciana BanCaja que fa
país.

Mentrestant, no massa lluny,
passada l’església d’Alcañiz i en-
trant al Barrio Andaluz, just al
costat de la Freiduría Tío Pepe, a
la Casa de la Ánimas —Plazuela
del Carmen, número 1— l’arago-
nesa IberCaja presenta Dau al
Set a la Fundació Fran Daurel.
Però l’entrada al Poble Espanyol
no és gratuïta ni l’exposició té el
reclam de l’altra, per això només
hi pul·lulen alguns estrangers cu-
riosos, aprofitadors dels packs tu-
rístics. No obstant això
—sobretot si fa bon temps—, el
llogarret hispànic, ideat per Utri-
llo i Nogués i posat en solfa per
Folguera i Raventós, resulta aco-
llidor, gairebé entranyable. No
hauria estat malament que en
comptes de Ponç, Tàpies, Brossa i
els seus amics d’aleshores, IberCa-
ja hagués dut els il·lustres perso-
natges de Miquel Viladrich, tam-
bé procedents de la Hispanic So-
ciety, presentats amb encert l’any

passat a Fraga, Lleida i Saragos-
sa en una exposició memorable.
Segurament a Barcelona ningú
els ho ha demanat, perquè ni els
impecables pagesos de la franja ni
els nítids teixidors i aiguaderes
marroquins no tenen la requesta
popular de les merengues i els
arrossos ibèrics de Sorolla.

Tornant a Dau al Set, a part
que s’hagi digitalitzat tota la me-
ravellosa revista, essent accessi-
ble per tothom, i de l’edició d’un
catàleg molt correcte —on sobre-
surt el text polit i clar d’Enrique
Granell, entre altres—, la gràcia
de la iniciativa d’IberCaja no és
tant que es presenti a Barcelona,
ja que aquí el material ja es co-
neix prou bé, sinó que viatjarà
per fora i es difondrà millor. A
la Fran Daurel, l’exposició tam-
bé fa un salt en el temps, amb un
muntatge una mica desmarxat
que fa joc amb l’espai que ocu-
pa —el d’exposicions temporals
de la Fundació—, on una màqui-
na de Coca-cola treu el cap indis-
creta al costat dels lavabos men-
tre l’auditori mostra espitregat
una munió excessiva de tapissos
bons. Tot plegat acaba prenent
una estètica pengim-penjam que,
en el fons, remet directament als
temps més genuïns i autèntics de
Dau al Set.

Dau al Set. Fundació Fran
Daurel. Marquès de Comillas,
13. Barcelona. Fins al 26 d’abril

El túnel del temps

ÁNGELA MOLINA

El desenvolupa-
ment de Xangai
—que significa
“sobre el

mar”— és un fenomen
recent comparat amb
la resta de ciutats de la
Xina. La seva condició
de municipi autònom i
la recent explosió
econòmica i industrial
l’han convertit en una
de les ciutats més inte-
ressants del planeta.
En la seva singular es-
tructura urbanística, el
viatger pot trobar ver-

sions en miniatura
d’Anglaterra, França,
Estats Units i Japó. El
Bund —el moll a la ri-
ba del Huangpu— se-
gueix ocupat per una fi-
lera d’edificis colo-
nials, llegat de l’època
en què Xangai va ser el
tercer centre financer
del món. L’any 1949,
l’entrada del comunis-
me la va desproveir de
tota majestuositat. La
càmera d’Ángel Mar-
cos (Valladolid, 1955)
captura totes les contra-
diccions d’aquesta ciu-

tat-anunci, ciutat-plató
de cinema, des dels “di-
buixos dels seus missat-
ges publicitaris” da-
vant del passeig fluvial
amb vistes al perfil
il·luminat de Pudong
fins als voltants del Jar-
dí Yu i el basar, amb el
seu saló de te únic, del
segle XIX. Marcos no
busca les icones que
emmarcaria qualsevol
turista, sinó l’altra rea-
litat, no menys retòri-
ca, d’un atroç urbanis-
me que creix per capes,
fruit de la bonança

econòmica i de la tími-
da opinió d’un poble
obedient. Mao es va
equivocar, la revolució
—i no el capitalisme—

era el tigre de paper.
Xina. Ángel Marcos.

Galeria Trama. Carrer
Petritxol, 8. Barcelona.
Fins al 24 de març

Amb molt més suport institucional que
espectadors, a finals del setembre pas-
sat va passar fugaçment pels cinemes la
darrera pel·lícula del realitzador Anto-

ni Verdaguer, Cinemacat.cat. Les (poques) sales
que la van programar ho van fer només durant
una setmana, amb un índex pírric d’entrades
venudes. Però ja sabem que la gent no va al
cinema, i les xifres de públic van remuntar consi-
derablement dissabte passat, quan el film va
estrenar la nova etapa de Sala 33, un contenidor
dedicat ara en exclusiva al cinema fet a Catalun-
ya que presenta Àlex Gorina al Canal 33. La nit
inaugural, 24.000 persones varen veure el treball
de Verdaguer, un documental sobre el passat, el
present i el futur del cinema català que recull els
testimonis de 58 directors i productors. Efectiva-
ment, l’audiència és en veritat molt modesta.
Però, acudint a una pirueta verbal que potser
algú considerarà demagògica, amb aquests es-
pectadors s’omplirien moltes sales convencio-
nals. I a més s’ha de tenir en compte que a
aquella hora es retransmetia un, a dir dels ente-
sos, ben emocionant partit de futbol.

Cinemacat.cat es va fer amb la complicitat
de la Filmoteca de Catalunya i intercala les veus
dels entrevistats amb les imatges d’un bon gra-
pat de pel·lícules, des dels primers coquetejos
amb el cinema del pioner Fructuós Gelabert
fins a fragments de la sobredimensionada El
orfanato, de Juan Antonio Bayona. Més d’un
segle d’aventura audiovisual separen l’un de l’al-
tre. Però encara no hi ha unanimitat a l’hora de
dir què es cinema català. El que es fa en català?
El que es fa a Catalunya? El que emplea profes-
sionals autòctons? Les possibilitats són múlti-
ples, i només semblen tenir-ho clar els responsa-
bles de l’Acadèmia del Cinema Català, que ad-

meten candidatures als premis Gaudí a partir
d’un complicat sistema de baremació.

Ara que, en realitat, la manca de consens
sobre qualsevol cosa és la impressió més viva
que es té després de veure i sentir parlar durant
dues hores als professionals teòricament encar-
regats de fer rutllar la indústria. També sobre la
marxa del sector hi ha opinions per a tots els
públics. El viatge endavant i endarrere del docu-
mental mostra velles ferides que conviden al
victimisme, i s’insinua que hi va haver un sabo-
tatge molt malintencionat en l’incendi d’uns es-
tudis cinematogràfics capdavanters a l’Espanya
de les primeres dècades del segle XX. Els Or-
phea van quedar arrasats el 1936, només quatre
anys després de la seva inauguració, i Madrid
en va prendre el relleu. Alguna veu, molt més
pragmàtica, procura no llençar pilotes fora i
reclama als cineastes més feina de base, més
seducció del públic, i menys vel·leïtats artísti-
ques i somnis d’autor. Entre l’un i l’altre, l’espec-
tre d’interpretacions és molt ampli, tant com,
per exemple, les opinions sobre el pes de la
llengua de rodatge en la difusió d’una pel·lícula.
Cadascú tendeix a parlar a partir de la seva
pròpia experiència, i ja se sap que la fira no sol
ser igual de fructífera per a tothom.

El mosaic plural que ofereix Cinemacat.cat a
partir de les 58 entrevistes (Vicente Aranda, An-
tonio Isasi-Isasmendi, Isaki Lacuesta i Jaime Ro-
sales són alguns dels 58 testimonis recollits) no
convida a extreure conclusions, més enllà d’una
ja coneguda per endavant: les dificultats de la
cinematografia catalana per fer-se un lloc en el
món i la necessitat de suport (institucional, televi-
siu) per poder créixer. Però té una cosa molt
bona, com la de donar altaveu als que s’hi dedi-
quen. Llàstima que, més enllà d’aquesta base, no
hi ha indicis que el debat hagi de continuar i, per
tant, l’individualisme atàvic del cinema a Cata-
lunya sembla preparat per a una llarga vida.

Tigre de paper

El director Isasi-Isasmendi, a Cinemacat.cat

VIST I PLAU

Testimonis
BELÉN GINART

La fotografia d’Ángel Marcos China 1 (2007)

A l’esquerra, Composició (1949-1950), de Joan Ponç. Al costat, l’oli Port de la Selva (1950), d’Antoni Tàpies.
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Ve de la primera pàgina
Abans del retorn, els va deixar en
custòdia a Carcassona, en mans
d’una família de camperols amiga
seva. Allí va quedar també el dia-
ri. El 1976, amb Franco ja mort,
va tornar a buscar la maleta i era
just on l’havia deixada. L’altra
afortunada casualitat vinculada
amb la seva obra és més recent:
aquest estiu, els seus fills (al naixe-
ment de Sergi va seguir, 10 anys
més tard, el d’Octavi) i responsa-
bles de l’arxiu Centelles van tro-
bar 100 fotografies inèdites ama-
gades en una capsa de galetes. Al-
gunes d’elles d’especial importàn-
cia, com les dels bombardejos de
Reus i Falset de 1936. Un mate-
rial que, com els negatius de la
maleta, hauria desaparegut de no
haver-ne tingut tanta cura: du-
rant el seu exili, la policia fran-
quista va registrar casa seva sis
cops. D’això, com de moltes al-
tres coses, en va donar fe al seu
diari, que es publica coincidint
amb el centenari del naixement
de Centelles i amb el 70 aniversari
de la fi de la Guerra Civil.

Centelles comença el seu diari
el 12 de gener a Barcelona, just
abans de la mort de la seva mare.
Uns dies més tard comença els pre-
paratius per fugir de la ciutat amb
la dona i el fill, però les dures cir-
cumstàncies de l’evacuació el con-
vencen que és millor deixar la famí-
lia i exiliar-se sense ells. El 7 de
febrer arriba al camp d’Argelers,
habilitat a la platja en pèssimes con-
dicions, i l’1 de març comença la
tortuosa estada a Bram, considerat
el camp model per les autoritats
franceses, on ell va viure una expe-
riència decebedora en termes mo-
rals i de fort desgast en l’aspecte
físic. Però va aconseguir sobrepo-
sar-se als pitjors moments, i de tot

en dóna fe en un relat fet en un
llenguatge senzill, en català per-
què, malgrat no haver-lo escrit
mai, diu al seu fill: “sia la que sia la
nostra sort i allà on estem tu, ta
mare, jo i els altres familiars que
puguin estar amb nosaltres, tin-
gues l’orgull i la satisfacció de dir-
te català”. En aquesta llengua re-
passa la seva situació i la dels com-
panys de reclusió, sense perdre l’in-
terès pel que passa al món.

� Salut. La descomposició intes-
tinal el perseguirà, com una cons-
tant, des de la sortida de Barcelo-
na. La mala alimentació i, espe-
cialment, la manca d’higiene, mi-
nen la seva salut. “Continua sens
fre la diarrea”, escriu el 27 de fe-
brer. Però no té a l’abast remeis
mèdics per paliar-la. “No hi ha
medicaments de cap mena”, con-
fia a la llibreta el 7 d’abril, en una
entrada amb connotacions dra-
màtiques: “Quan un malalt és in-
ternat a la sala de llits de la in-
fermeria, no triga gaire hores a
sortir-ne, però no ho fa pas pel
seu propi esforç. El treuen amb
els peus per davant”. L’assetgen
els paràsits. “Ací tothom té polls.
El qui digui el contrari menteix.
El qui més i el qui menys tots els
dies ha de fer de botxí”, confessa
el 24 de març. Però la vida al
camp no merma només el seu cos.
“Sento una depressió moral ex-
traordinària. Enlloc estic bé. Em
canso de tot, d’escriure, de llegir,
de passejar, d’estar assegut, de

parlar, de tot”, escriu el 23 de
juny. Centelles també pateix molt
pel clima extrem de la zona, i sov-
integen les entrades a propòsit del
fred, de la pluja i, cap al final de
la detenció, de la forta calor.

� Vida en comunitat. Bram, on el
confinen l’1 de març, és un labe-
rint de barracons i filferro on arri-

ben a conviure 16.300 persones.
La manca d’espai físic martiritza
els interns, que han de dormir en
un jaç de palla renovada cada
molts dies, com si fossin bestiar.
No hi ha intimitat, ni quan cal
atendre les necessitats fisiològi-
ques, a la comuna. “El pudor de
tota persona ha de desaparèixer i
les funcions més necessàries i re-

pugnants s’han de fer a la vsita de
tots els concurrents a aquell lloc”,
diu el primer dia d’arribada al
camp. Més tard, aquestes
instal·lacions seran reemplaçades
per unes altres que permeten a les
autoritats del camp recollir els ex-
crements i vendre’ls als camperols
de la zona. També cobren les visi-
tes de gent de fora. La reclusió, la

misèria i la incertesa afecten l’equi-
libri psicològic dels interns. “Cada
dia que passa en aquesta presó (no
es pot dir pas camp de refugiats
com porta el nom) la desesperació
és més gran. Hi ha vertaders casos.
Homes normals a l’arribada a
França, molts, la majoria, potser
un 70%, han degenerat mental-
ment”, escriu el dia 1 de juny. Per

CARLES GELI

Agustí Centelles no és l’únic
català que va deixar per
escrit el seu pas pel camp
de refugiats de Bram. Va

ser una de les etapes (juntament
amb Argelers, Montolieu, Sep-
tfonds...) de la que no es va lliurar
l’escriptor i polític manresà Vicenç
Prat, que a les seves Memòries
(CEB — Generalitat) en deixa do-
lorós detall en format epistolar.
També en fa esment el periodista
Manuel Valldeperes, en unes me-
mòries —Ombres entre tenebres
(Revista de Catalunya)— que, tot i
ser novel·lades, són un dramàtic i
fidel passeig pels escenaris d’Arge-
lers i Montolieu.

Tristament conegut com “el
camp dels catalans”, el de Saint-
Cyprien ha generat també una no-
table bibliografia testimonial. Se-
gons la força de cadascú, amb un
vessant més literari o autobio-
gràfic. En aquest darrer cas hi ha el
Diari d’un refugiat català, d’Emili
Sabaté (conegut com Roc d’Alme-
nara), publicat a Mèxic (Costa-
Amic) i que escriu en primera per-
sona el pas per aquell camp i pel
d’Argelers. És el mateix cas que el
de Ramon Moral i Querol —Diari
d’un exiliat (Abadia de Montse-
rrat), fill de barber i membre
d’ERC que el 1939 va estrenar l’es-
pai. Fent el cor fort i tenyint els
seus records d’un cinisme agre, Fe-
rran Planes va exorcizar la seva vi-
vència a El desgavell (Selecta). El
pintor i gravador Jaume Pla en va
poder fugir: ho explica a Memòria
escrita (Revista de Catalunya).

Directament a unes cartes és on
va plasmar el professor de mate-
màtiques i traductor Pere Vives la
seva estada a Agde i Saint-
Cyprien (Cartes des dels camps de
concentració. Edicions 62). Vives és
un dels personatges per
excel·lència del pas de catalans per
aquests inferns a la terra. El trajec-
te és conegut: Argelers, Agde, Saint-
Cyprine. Mobilitzat per l’exèrcit
francès va caure presoner dels ale-
manys, que el van exterminar a
Mauthausen. Amic d’Agustí Bar-
tra, a qui va enviar missives, aquest
el va homenatjar convertint-lo en
personatge de la seva novel·la Crist
de 200.000 braços, testimoni de l’ex-
periència de l’autor. També seria el
Francesc de la novel·la K.L. Reich
de Joaquim Amat-Piniella, que va
deixar més trossets de la seva expe-
riència de presoner a Les llunya-
nies. Poemes d’Exili (Columna). El
carretó dels gossos, de la militant
del PSUC Mercè Núñez (Edicions
62), explicant el seu pas per Ravens-
brück, podria ser un enèsim exem-
ple d’una llista llarga... Dos preso-
ners catalans escriuen a Carles Pi i
Sunyer (Des dels camps; Fundació
Carles Pi i Sunyer) el 15 de març de
1939: “Estem en el camp de concen-
tració d’Argelers (...) i no cal que
us diguem en quines condicions. Sa-
pigueu que us agrairem sempre el
favor de treure’ns d’aquest lloc de
pesadilla”. En el millor dels casos,
ningú va poder oblidar el malson
mai més.Diferents moments de la vida al camp de concentració de Bram, documentada per Agustí Centelles amb fotografies i

les reflexions que va anotar al seu diari, que ara veu la llum.

Treure’s el
malson escrivint

“Cada dia que passa
en aquesta presó la
depressió és més
gran”, diu Centelles

Dies de fred i fam
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� Pere Soldevila (Manresa, 1958) és propietari i director de la Galeria
Metropolitana de Barcelona, situada entre els anys 1995 i 2000 al
barri de Gràcia i entre 2000 i 2007 a la Rambla de Catalunya.

� Entre els artistes que representa hi ha Bigas Luna, Pasqualotto,
Darya von Berner, Ricardo Iglesias, Xavier Deu i Paolo Maggis.

� Va dirigir les dues darreres edicions (2001-2002) de New Arti
les dues primeres (2003 -2004) de la fira de videoart Loop.

� Durant tres anys va organitzar la manifestació d’art públic Art
Contemporani a les Plaçes de Gràcia.

� Va ser un dels primers galeristes a arriscar-se a a presentar a
Arco projectes artístics vinculats a Internet.

� Barcelona Work Box: www.barcelonaworkbox.com

PRODUCTOS GALA, S. A.
con C.I.F. A-58212804.

ANUNCIA
Que por decisión de socio único de la
sociedad de fecha 13 de marzo de 2009
trasladó su domicilio social a Hospitalet
de Llobregat (Barcelona, 08907), carre-
tera del Río, 95, dándose nueva redac-
ción al art. 1 de los estatutos sociales.

Jorge Campos Lozano,
administrador único

Impulsor de l’art d’avantguarda

ROBERTA BOSCO

Fa poc menys de dos anys,
a l’abril de 2007, Pere Sol-
devila, propietari de Gale-
ria Metropolitana, va

anunciar que tancava el seu espai
de Rambla Catalunya per traslla-
dar-se al Barcelona Work Box
(W_Box), un nou centre de pro-
ducció, exposició, investigació i
difusió, tant física com virtual,
d’art i pensament, que s’estava a
punt de començar a construir.
Era previst que la primera part
de l’innovador centre, una cons-
trucció modular formada per con-
tenidors industrials, s’inaugurés
aquell setembre, en una àrea
d’uns 3.000 metres quadrats, si-
tuada al 22@ i cedida gratuïta-
ment per l’Ajuntament. No obs-
tant això, malgrat la senzillesa i
eficàcia de la solució arquitectòni-
ca i la presència de patrocina-
dors, el projecte no es va arribar a
realitzar.

Pregunta. Què va passar?
Resposta. Al 22 @li va costar

arrancar més del previst per diver-
sos problemes. En el nostre cas,
els propietaris del terreny, cinc
institucions públiques i un privat,
no es van posar d’acord, així que
el W_Box es va quedar a l’espera
d’una nova ubicació. Amb la po-
sada en marxa del programa de
fàbriques per a la creació i el pro-
jecte d’ubicar el nou centre d’art
de Barcelona al Canòdrom,
l’Ajuntament em va oferir l’opor-
tunitat de situar-lo allà. El projec-
te està en fase d’estudi i podria
convertir-se aviat en una realitat.

P. El W_Box s’articula al vol-

tant del ContainerSex de l’artista
alemany Tim Otto Roth. Edifici
o obra d’art, què és exactament?

R. És una escultura habitable
interactiva. Roth em va comentar
que volia crear una instal·lació
monumental formada per cinc fi-
leres de cinc containers indus-
trials amb una façana lluminosa
informatitzada. Gràcies a uns
tubs de llum, incrustats a la prò-
pia estructura arquitectònica, la
façana canvia de color segons
l’hora del dia, el nombre de perso-
nes presents o fins i tot la inter-
venció externa, a través d’Inter-
net. Jo li vaig proposar instal·lar
a cada contenidor un estudi per
llogar a artistes de diverses disci-
plines i a Roth li va semblar bé.
Així va néixer la idea d’un edifici-
escultura, que a més aprofita les
fonts d’energia renovable amb sis-
temes de plaques solars, recollida
d’aigües pluvials, regulació natu-
ral de temperatura i llum natural.

P. Aquest és un projecte a
llarg termini, mentre que una al-
tra part del seu projecte original,
el Virtual Box (V_Box), es podria
portar a terme a més curt termi-
ni. Com funciona?

R. V_Box és una plataforma
virtual que es proposa produir,
reunir i difondre continguts de
qualitat a través d’Internet. Es
tracta d’un lloc web participatiu,
dotat d’un inèdit sistema de vi-
deoconferències,que ofereix la
possibilitat d’assistir i participar
des del propi ordinador a con-
ferències, projeccions i altres esde-
veniments programats per les enti-
tats associades: museus, centres

d’art, fires, galeries i altres plata-
formes artístiques.

P. Quan es posarà en marxa?
R. Ja estem acceptant les subs-

cripcions i també sol·licituds per
insertar publicitat, de manera
que posarem a punt el sistema
mentre expliquem el seu funciona-
ment als usuaris, durant el mes
d’abril. La pàgina web es presen-
tarà al maig durant la fira Loop,
amb la retransmissió de les prime-
res conferències i la presentació
d’alguns dels vídeos d’estrena.

P. Un dels seus companys
d’aventures més fidels en tots
aquests anys ha estat Bigas Luna.
Amb ell està treballant en un ter-
cer projecte, Metropolitana Salo-
mó. De què es tracta?

R. Bigas Luna posseeix dues
naus en una antiga granja del
poble tarragoní de Salomó,
molt a prop d’on té els seus
horts, on experimenta amb pin-
tures sobre diversos materials i
com es van deteriorant amb el
pas del temps i els agents atmos-
fèrics. Galeria Metropolitana
ocuparà la més petita de les
naus, de 900 metres quadrats,
per fer projectes de gran enverga-
dura, tallers i produccions vincu-
lades a les noves tecnologies. A
l’interior de la nau també hi hau-
rà un contenidor industrial, serà
el segell d’una nova idea de gale-
ria nòmada. En l’altra, que té
dues plantes de 1.200 metres, Bi-
gas vol instal·lar un taller on tre-
ballarem l’art com a teràpia per

al tractament de depressions,
malalties mentals i altres dolèn-
cies contemporànies. En total se-
ran més de 3.000 metres consa-
grats a l’art en plena naturalesa.

P. Com creu que afectarà
aquesta crisi al teixit de l’art con-
temporani?

R. La crisi servirà per fer una
mena de neteja, perquè es man-
tingui només el millor, però no
crec que hi hagi una involució i
un retorn cap a la pintura i els
gèneres més tradicionals. Són
moments difícils, però el que
s’ha fet bé no només tirarà enda-
vant, sinó que en sortirà més
consolidat. La suspensió de la
fira Swab és simptomàtica, per-
què malgrat que la creació de
noves plataformes és de per si
positiva, la seva forma d’entrar
en el mercat no va ser la correc-
ta. El seu principal problema és
que no va comptar amb les gale-
ries espanyoles. Una bona selec-
ció internacional és important,
però no ha de ser l’únic objectiu.

P. Què opina de la relació en-
tre galeries i institucions i del
recent estrenat Consell de les
Arts?

R. La relació ha millorat
molt i és cada vegada més flui-
da. Pel que fa al Consell, cal
primer consolidar la seva repre-
sentativitat, ja que diverses disci-
plines i creadors no se senten
representats, començant pels mú-
sics. Perquè aquest organisme
no contribueixi a la burocratitza-
ció del sector, ha de disposar
d’un pressupost suficient. Si no,
serà tans sols una pèrdua de
temps.

VILAR RIBA, S. A.
CANVI D’OBJECTE

De conformitat amb allò establert a l’article 150 de la
Llei de Societats Anònimes, es fa públic que en junta
general extraordinària i universal d’accionistes cele-
brada en el domicili social de la companyia el dia 17
de març de 2009, es va acordar, per unanimitat:
1. El canvi d’objecte social. A tal efecte es modifi-
ca l’article 2 dels estatuts socials, que queda
redactat en els següents termes:
“Article 2. La societat té per objecte:
1). L’assessorament a les persones físiques i a les
diferents entitats jurídiques en l’àmbit de les seves
activitats administratives, econòmiques i de gestió
empresarial en general i en aquelles altres comple-
mentàries, necessàries pel bon funcionament de la
seva gestió. 2). L’exercici en comú de l’advocacia
en totes les seves branques i especialitats.
La societat no desenvoluparà cap activitat per la
qual les Lleis exigeixin condicions o limitacions
específiques, en tant no es doni exacte compliment
a les mateixes. Si aquestes disposicions exigissin
per alguna de les activitats compreses en l’objecte
social, algun títol professional o autorizació admi-
nistrativa, o la inscripció en registre públics,
aquestes activitats hauran de realitzar-se per mitjà
de persona que ostenti la requerida titulació, i en el
seu cas, no podran iniciar-se abans de que s’hagin
complert els requisits administratius exigits”.

A Vic, 17 de març de 2009
Xavier Vilar Vinyeta, administrador solidari

PERE SOLDEVILA Galerista

“La crisi farà que
al món de l’art
es mantingui

només el millor”

Pere Soldevila, impulsor del centre de producció d’art W_Box. / C. SECANELLA

Soldevila projecta
el W_Box, escultura
habitable per
a la creació artística

L’Ajuntament li ha
ofert instal·lar-lo
al Canòdrom,
amb el Centre d’Art
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passar les hores mortes, els interns
s’organitzen i ofereixen conferèn-
cies i classes de francès. Malgrat el
desànim, Centelles assisteix a tan-
tes com pot.

� Tracte rebut al camp. Cente-
lles no triga a sentir-se decebut
per la manera com les autoritats
franceses tracten els refugiats es-

panyols. Si en un primer mo-
ment pensava que en rebrien
una solidaritat més o menys ge-
nerosa, aviat veurà que els exi-
liats són una molèstia majúscu-
la. “El tracte francès té molt a
desitjar. Quin concepte tenen
dels que hem tingut la necessi-
tat de travessar la frontera?”, es
pregunta ja el primer dia de ma-

rç. Mig any més tard, quan ja
hagi pogut sortir provisional-
ment del camp de concentració
i es trobi buscant feina per als
amics que hi han quedat, tindrà
ocasió de tornar a comentar
una impressió sostinguda al
llarg de tota la seva detenció.
“Ací és mal assumpte ser espan-
yol i a més a més refugiat. Pel

que es veu s’ha fet una propa-
ganda criminal sobre nosal-
tres”, anota en una entrada que
comprèn del 6 a l’11 d’octubre.
Els cops, les vexacions i les hu-
miliacions rebudes a Bram per
part dels gendarmes, primer, i
més tard dels soldats a Bram no
deixen d’indignar-lo al llarg de
tota la detenció. Tampoc pot do-

nar passada a la doble censura,
l’espanyola i la francesa, sobre
la correspondència dels interns.

� Família. És el centre de la se-
va preocupació. Fins al dia 10
d’abril, gairebé tres mesos més
tard de la seva sortida de Barcelo-
na, no rep una carta de la dona.
Fins aquell moment, la manca de
notícies el tortura. S’enyora espe-
cialment del seu fillet, i es pregun-
ta constantment si es recordarà
d’ell. Aquesta angoixa manté la
seva emoció a flor de pell. “He
rebut carta d’Eugènia. Quina ale-
gria! He rebut una foto d’ella i el
nen (…) No he pogut contenir
les llàgrimes”, escriu el 5 de
maig. Amb els primers diners
que cobra durant la seva llibertat
a Carcassona compra dues jogui-
nes (un tren i un cotxe) i un pa-
quet de carmels per al fill.

� Actualitat. El control de les au-
toritats del camp restringeix l’ac-
cés dels interns als mitjans de co-
municació. L’únic diari autorit-
zat és el dretà La Dépeche. Mal-
grat tot, Centelles i el seu cercle
d’amics a Bram intenten estar in-
formats del que succeeix a Cata-
lunya i al món. S’assabenta (tam-

bé per les cartes de la família i els
coneguts) que no pot tornar a Es-
panya, i també de la imminència
de la Segona Guerra Mundial.

� Fotografia. Centelles marxa a
l’exili amb càmeres i material fo-
togràfic, però al principi li falta
esma per poder treballar. Atrapat
a la caravana de camions que fa
el camí de Barcelona cap a la fron-
tera, ho diu explícitament. “És
una cua formidable, i no se’n veu
la fi. La gent, desesperada de no
poder pujar enlloc, ha determinat
fer el viatge a peu. Quins quadros,
per la carretera! Se’m nua la gola.
El meu esperit de periodista ha
desaparegut, i no em veig amb
cor de baixar del camió per fer
fotos, ni des de dalt”, escriu el 25
de gener. Poc a poc li aniran tor-
nant les ganes de fotografiar, pri-
mer per pur plaer de consignar
les festes i fets remarcables de la
vida social al camp, el més des-
tacat dels quals és la Festa de la
República Francesa, el 14 juliol.
En realitat la cobrirà per encàrrec
del comandant del camp, i serà el
seu passaport per sortir per pri-
mer cop del camp, a Carcassona,
per comprar rodets i paper. Des-
prés, ell i d’altres companys tro-
ben en la fotografia el mitjà per
aconseguir diners. Tenen molt
èxit, reben molts encàrrecs i això
millora les seves condicions de vi-
da. Poden comprar menjar a la
cantina del camp i encarregar pro-
visions a fora, i així no haver de
dependre del miserable ranxo.
Això té de seguida efectes balsà-
mics sobre la seva salut. Final-
ment, l’ofici li donarà el passa-
port per abandonar el camp.
L’ajut que no li arriba de les auto-
ritats republicanes i les entitats
d’ajuda al refugiat, l’obtindrà de
la seva feina. El 13 de setembre
surt per encarregar-se d’un labo-
ratori fotogràfic a Carcassona.
Hi serà fins al seu retorn a Espan-
ya, el 1944; els últims temps, hi
instal·là un laboratori clandestí
al soterrani al servei de la resistèn-
cia.

BELÉN GINART

La gran antològica dedicada a Agustí
Centelles fa un parell d’anys a La
Virreina de Barcelona va marcar un
punt d’inflexió en la divulgació i el

reconeixement públic del fotògraf. L’exposi-
ció, que ha recalat a Guanajuato (Mèxic),
València, Terol i Madrid, viatjarà propera-
ment al Jeu de Paume de París, on es veurà
del 9 de juny al 13 de setembre, amb l’accent
posat a l’etapa de Bram. Del 29 de setembre
al 29 de novembre, l’Arts Santa Mònica de
Barcelona oferirà una mostra de les fotogra-
fies de Centelles al camp de concentració.
Teresa Ferré, que n’és la comissària amb
Manel Guerrero, signa també la selecció de
90 imatges de Bram per a un llibre que Edi-
cions 62 publicarà el juny. La preservació de
la memòria dels refugiats emparenta d’algu-
na manera Centelles amb Francesc Boix, el
fotògraf català deportat a Mauthausen que
va rescatar milers d’imatges fetes per les SS i
va documentar l’alliberament del camp

A Centelles se l’ha presentat sovint com el
Capa català, en al·lusió a la qualitat i origina-
litat del seu treball i al paper rellevant d’amb-
dós com a testimonis de la Guerra Civil.
Aquest va ser el primer conflicte bèl·lic amb
una cobertura important per part dels diaris
de tot el món; de la mà de la revolució de la

tècnica (la lleugeresa de la Leica va obrir la
porta a l’experimentació i la subjectivitat), hi
va néixer el fotoperiodisme modern. Pel que
fa als fotoperiodistes catalans, Centelles en-
capçala un estol de professionals que també
van documentar la lluita. Alguns són més
coneguts que d’altres, però la majoria han
arribat poc al gran públic. Val a dir que, com
remarca Merche Fernández, tècnica de
l’Àrea d’Imatges de l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya (ANC), un bon nombre d’arxius es
van perdre sota les bombes, requisats per les
autoritats franquistes o exiliats amb els seus
autors, i molt del que es conserva està pen-
dent d’estudi. Entre el material desaparegut
hi ha el del Comissariat de Propaganda, del
qual va ser cap de publicacions el cartellista
Pere Català Pic (1889-1971). Una petita part
del fons del Comissariat (entre el qual hi ha
5.500 fotografies) es preserva justament a
l’ANC.

Un dels reporters catalans desplaçats al
front va ser Josep Maria Sagarra
(1894-1959), que ha deixat testimoni gràfic
dels bombardejos de Lleida i del front d’Ara-
gó. Part del seu arxiu va desaparèixer; la
resta és propietat de l’ANC. Antoni Campa-
ñà (1906-1989) va cobrir activament tant el
front com la rereguarda; bona part del seu
treball (que roman en mans de la seva famí-

lia) encara és inèdit. Un dels integrants de la
nissaga Brangulí, Joaquim (1913-1991), va
fotografiar el front d’Aragó; tot el fons fami-
liar es conserva igualment a l’ANC. La his-
tòria d’Andreu Puig Farran (1904-1982) té
un curiós paral·lelisme amb la de Centelles,
tot i que amb un final diferent: també ell va
guardar una maleta amb negatius dels fronts
d’Aragó i Lleida en una masia francesa,
però no va poder recuperar-la.

Igualment s’ha perdut l’arxiu de l’uru-
guaià establert a Catalunya Pau Lluís To-
rrents (1891-1966), desplaçat al front d’Ara-
gó. Torrents formava part d’un pool de fo-
tògrafs aliats en la cobertura de la guerra,
integrat entre d’altres per Sagarra, Puig Fa-
rran, Brangulí, Campañá i Carlos Pérez de
Rozas Masdéu (1883-1954), considerat un fo-
tògraf lligat a la dreta, la qual cosa li va provo-
car problemes durant la guerra. Josep Maria
Pérez Molinos (1921-2004) va ser acusat de
tot el contrari. Amb només 15 anys va cobrir
els fronts d’Aragó, Madrid i de l’Ebre, i des-
prés va ser nomenat fotògraf oficial de Gover-
nació; el càrrec li va permetre retratar Franco
i Heinrich Himmler (comandant en cap de les
SS), però el va perdre en ser acusat de comu-
nista. Són alguns dels noms de la memòria
gràfica de la Guerra Civil, un terreny pendent
encara d’una major investigació i estudi.

Memòria gràfica de la lluita

Gairebé
una escola
fotogràfica:
adalt, imatge
de Brangulí
de maig de 1937
(esquerra) i una
patrulla el 19 de
juliol de 1936,
captada per
Sagarra. Abaix,
el cartell del gran
teòric (i pràctic)
Pere Català Pic
i un retrat
d'un milicià
de 15 anys,
de Torrents.

“Ací és un mal
assumpte ser
espanyol i a més
refugiat”, escriu

Dies de fred i fam
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