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L’exposició “Interpretant Centelles, 14 visions” s’inaugura a El Quatre de Granollers

Centelles reviu a Granollers

Granollers

Teresa Terradas

L’esperit d’Agustí Centelles 
ha reviscut aquesta setmana 
a Granollers. Coincidint amb 
el centenari del seu naixe-
ment, un grup de 14 fotope-
riodistes de la comarca li ha 
retut un homenatge a través 
de l’exposició “Interpre-
tant Centelles, 14 visions”, 
que es va inaugurar dilluns 
al vespre a la sala d’art El 
Quatre. Cadascun dels par-
ticipants ha pres com a punt 
de partida una fotografia de 
Centelles, l’ha fet seva i n’ha 
presentat una altra. En algu-
nes ocasions, l’autor l’ha tret 
del seu propi arxiu, mentre 
que en altres ha disparat una 
fotografia nova, sempre amb 
la intenció de copiar, actua-
litzar o reinterpretar la foto-
grafia original. Algun dels 
fotògrafs fins i tot ha viatjat 
a l’escenari real on Centelles 
va prendre la imatge.

Amb aquesta exposició, 
els autors han volgut “fer 
un petit homenatge a una 
persona pionera en el camp 
del fotoperiodisme a casa 
nostra i a Europa”, segons va 
explicar el fotògraf Ramon 
Ferrandis, un dels impulsors i 
participants d’aquests projec-
te “senzill i gens innovador”. 
“Quan mireu aquesta exposi-
ció entendreu que hi ha coses 
que no han canviat tant en la 
nostra feina, que les imatges 
i les situacions es repeteixen. 
També veureu que el mateix 
moviment que fa una perso-
na o persones es pot aplicar 
a situacions ben diferents 
i fins i tot contradictòries”, 

El cementiri de 
Cardedeu acull 
una acció teatral 
sobre Poe
Cardedeu

Dins els actes que se cele-
bren a Cardedeu al voltant 
d’Edgar Allan Poe, aquest 
divendres tindrà lloc un acte 
especial en un indret molt 
especial, el cementiri. A les 
12 de la nit començarà la 
representació de La caiguda 
de la casa Usher, dirigida per 
Oriol Genís i produïda per 
Jordi Costa. Mitja hora abans 
de l’acció teatral, a 2/4 de 12 
de la nit, hi haurà una con-
centració a la Creu de Terme, 
a la plaça de la Creu, des d’on 
s’anirà fins al cementiri. Les 
entrades es poden comprar 
de forma anticipada al preu 
de 4 euros, i de 6 si s’adqui-
reixen el mateix dia. L’afo-
rament és limitat, i en cas 
de pluja l’activitat es farà al 
Centre Cultural.

Cambra 712 
actua a La Mila 
de la Garriga

La Garriga

Cambra 712, un conjunt de 
cambra format per estudi-
ants de 13, 14 i 15 anys del 
tercer curs de grau mitjà 
del Conservatori de Músi-
ca de Granollers actuarà 
aquest diumenge a les 6 de 
la tarda a la granja-cafeteria 
La Mila de la Garriga. Els 
joves s’han reunit en aquest 
grup, sota el mestratge del 
director Josep Maria Sau-
ret, per la seva estimació 
per la música. El concert 
d’aquest diumenge és gratuït 
i hi interpretaran peces de 
Mozart, Strauss, Lloyd Web-
ber, Simon and Garfunkel o 
M.A.Charpentier. La Mila és 
un espai obert a la cultura, el 
diàleg, la música i la poesia.

Últim dia per reservar 
les tapes per a la 
col·lecció dels bolets

Granollers

Aquest divendres és el darrer 
dia per reservar les tapes de 
la col·lecció dels fascicles 
sobre els bolets que està fent 
el periòdic EL 9 NOU. En 
cada edició, el diari dóna les 
fitxes dels diferents bolets 
que formen aquesta col-
lecció.

Espectacle infantil a 
l’Agrupa de Montmeló
Montmeló

El Teatre de l’Agrupa acollirà 
aquest diumenge a les 12 del 
migdia l’espectacle infantil 
amb titelles Mediterrània, 
una cuina de nassos. Amb 
aquesta obra s’ensenya als 
petits les característiques de 
la cuina mediterrània.
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Els 14 fotoperiodistes participants a l’exposició amb el fill i el nét d’Agustí Centelles, Sergi i Agustí

comentava Ferrandis, que 
exposa al costat de Valentí 
Enrich, Griselda Escrigas, 
Cristina Forés, Josep Garcia, 
Anna Iglesias, Sílvia Jordan, 
Anna Mas, Anna Padrós, 
Jordi Salas, Miquel Sebastià, 
Xavier Solanas, Núria Tarrés 
i Toni Torrillas.

La tria de les fotografies ha 
estat possible gràcies a la col-
laboració de Sergi Centelles, 
fill de l’Agustí, que els va 
facilitar prop de 9.000 imat-
ges per fer-ne la tria. Tant ell 
com el seu fill, Agustí, s’han 
implicat del tot en el projecte 
i han participat en la mostra 
amb una fotografia seva. 
Dilluns van ser presents a la 
inauguració de l’exposició, 
on van voler mostrar públi-

cament el seu agraïment 
davant aquesta iniciativa 
en record del seu pare i avi. 
Sergi Centelles va destacar 
que “aquesta és la primera 
i única exposició en què 
s’ha mencionat que era el 
centenari del naixement del 
pare”. En aquests moments, 
el Centre d’Art Santa Mònica 
de Barcelona acull l’exposició 
“El camp de concentració de 
Bram, 1939”.

El garriguenc Lluís Nogue-
ra, secretari general del 
Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat, va lloar la 
proposta artística, basada 
en el joc de reinterpretació 
de la història de l’art de la 
vida, mentre que l’alcalde de 

Granollers Josep Mayoral va 
destacar la importància de 
recuperar la memòria his-
tòrica. “Aquestes persones 
han fet una feina essencial 
recordant-nos l’obra d’Agustí 
Centelles”, va dir l’alcalde.

Agustí Centelles (València 
1909-Barcelona 1985) va ser 
autor d’unes imatges impres-
sionants durant els anys de 
la República i la Guerra Civil, 
i va ser un dels primers a 
utilitzar una càmera Leica 
el 1934. Quan va marxar a 
l’exili es va emportar una 
maleta amb els negatius, que 
va recuperar el 1976, quan en 
Franco ja era mort. A partir 
d’aleshores es va començar a 
reconèixer i exposar la seva 
obra.
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Dues de les fotografies que es poden veure a l’exposició


