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El retrat de 
la memòria
Albert Benzekry

Historiador

’afer del fons 
f o t o g r à f i c 
d’Agustí Cente-

lles m’ha desconcer-
tat. Qui hagi treba-
llat, alguna vegada, 
amb documentació 
fotogrà fica  anti -
ga o, simplement, 

tingui l’ocasió d’un tracte continuat 
amb un fons d’aquest tipus, ja sap les 
implicacions que s’hi donen. No cal 
anar lluny. Només cal regirar alguns 
àlbums familiars. No he cregut mai 
que una fotografia valgui més que 
mil paraules, però necessitem les 
paraules per contrastar la informació 
que ens dóna. La fotografia històri-
ca ens fa reconeixible l’experiència 
que transporta malgrat no l’haguem 
viscut ni en siguem contemporanis. 
Basta trobar-hi el comú denominador 
que ens activa l’empatia. Però no es 
tracta, només, d’un valor sentimen-
tal afegit. Hi ha el valor històric i el 
científic. El fons d’Agustí Centelles 
–sobre la Guerra Civil i els camps de 
concentració–, que els seus fills aca-
ben de vendre al Ministeri de Cul-
tura, sembla que acabarà engruixint 
l’arxiu de Salamanca. Es tracta del 
testimoni d’una barbàrie universal a 
partir d’una experiència col·lectiva, 
patrimoni de la humanitat que es pro-
jecta, majorment, des de Catalunya. 
Deslocalitzar aquesta memòria era el 
que Centelles volgué evitar exiliant-
se a França i amagant les fotografies 
a la famosa maleta. Per això és sarcàs-
tic que aquests milers de fotografies 
puguin anar a parar a aquest arxiu on, 
per cert, hi ha una curiosa exposició 
introductòria a la Guerra Civil. No hi 
apareix per enlloc la paraula dictadu-
ra perquè tot, després del “conflicto 
bélico”, només “dió lugar a un nuevo 
régimen”. Si un dia visiten la calle del 
Expolio –pensin que la ciutat és preci-
osa– ho acabaran d’entendre. No sem-
bla pas que l’esperit de la col·lecció 
Centelles qualli massa amb l’esperit 
diguem-ne fundacional de l’arxiu. El 
cas, òbviament, té derivades políti-
ques, i en l’actuació de l’Estat és clar 
que hi ha un cert despit prepotent i 
sorneguer com a torna de les devolu-
cions, encara incompletes, dels ano-
menats papers. Què s’ha fet mala-
ment?

Ara acaba d’aparèixer el llibre 
El Nadal que no vam tornar a casa 
(Acontravent), una recopilació de 
textos d’exiliats catalans –entre els 
quals Trabal, Bartra, Benguerel o el 
nostre Xammar– i de presoners dels 
camps d’Argelers o Sant Cebrià. Tots 
els textos il·lustren el primer Nadal 
d’exili del 1939. Verbalitzen una part 
del desastre fotografiat per Cente-
lles. “En aquesta nit d’un Nadal fosc i 
trist jo us convido a obrir el finestral 
com un acte d’esperança. Fa fred. No 
es veu res. Tot és negre. Però si teniu 
voluntat d’escoltar, sentireu la veu 
de l’àngel”, diu Xammar. La sordesa 
ministerial dels hereus Centelles, 
malgrat les explicacions, constitueix, 
per si sola, tot un altre retrat.

L’
Granollers

EL 9 NOU

El projecte d’investigació Manuel 
Fontdevila, el periodisme perdut d’un 
granollerí excepcional, presentat per 
Quim Torra, és el guanyador de la 
borsa d’estudis XV Memorial Joan 
Camps, convocada per l’Associació 
Cultural de Granollers a través del 
Centre d’Estudis. Ara, el guanyador 
tindrà un any per elaborar el treball 
sota el control científic del jurat.

 El jurat va decidir per unanimitat 
atorgar la borsa, dotada amb 5.000 
euros, al treball de Torra per l’interès 
extraordinari del personatge objecte 
d’estudi, fill predilecte de Granollers 
i home universal, amb la possibilitat 
que aquest estudi pugui rescatar-lo 
de l’oblit. A més, ha valorat la idoneï-
tat de l’autor del projecte per portar-
lo a terme, “atenent al coneixement 
profund que ha demostrat del peri-
odisme català anterior a la Guerra 
Civil i, en concret, del personatge 
històric de Manuel Fontdevila”. 

Precisament, ara fa poc més d’un 
any, que Torra presentava pública-
ment la ponència “Manuel Fontdevi-
la: el periodisme perdut d’un home 
excepcional”, amb l’objectiu de 
reivindicar l’empremta deixada per 
aquest periodista i escriptor nascut 
a Granollers el 1887 i mort a Buenos 
Aires el 1957. “El que només vaig 

El Memorial Joan Camps premia un 
projecte sobre Manuel Fontdevila
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Quim Torra té un any per escriure el treball sobre Manuel Fontdevila

Quim Torra és l’autor del projecte d’investigació sobre el periodista granollerí

apuntar en aquella ponència, ara 
podré ampliar-ho de forma seriosa 
i escriure la biografia definitiva de 
Fontdevila. A més, també es podrà 
presentar una panoràmica del peri-
odisme català i madrileny”, explica 
Torra. Segons l’autor, el treball pot 
ajudar que Granollers recuperi una 
figura tan oblidada com la de Fontde-
vila.

Els membres del jurat del premi 
són Jaume Dantí, Antoni Garrido, 
Montserrat Lorente, Pelai Pagès, 

Jordi Pardo, Borja de Riquer, Isabel 
Rodà, Eva Serra i Jordi Planas, que 
actuava també com a secretari. 

El jurat també va voler fer constar 
l’interès del projecte d’elaboració 
d’un documental biogràfic sobre 
Salvador Casanova i Grané, presen-
tat per Lluís Guix, Carles Riobó, 
Francesc Ventura, Pere Sadurní, 
Agustí Coromines (assessor), Roger 
Prims (col·laborador) i Comissió 
Cívica Homenatge Salvador Casanova 
(col·laborador).

Glòria Balañà estrena ‘Elèctrics’, un conte escènic sobre la fragilitat de la joventut

Pau Miró estrena un nou text al 
Temporada Alta de Girona

Laia Martí, l’actriu protagonista del muntatge
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Si el 2008 el Festival Temporada 
Alta de Girona s’inaugurava amb 
l’espectacle Búfals, escrit per Pau 
Miró, aquest any el certamen inclou 
una altra obra d’aquest dramaturg 
de Granollers. Es tracta d’Elèctrics, 
un conte escènic que gira al voltant 
d’una jove en crisi permanent i que 
esdevé una reflexió sobre la fragili-
tat de la joventut i el suïcidi. El mun-
tatge, que ha dirigit Glòria Balañà i 
interpreten Laia Martí i Lucas Ariel 
Vallejos, s’havia d’estrenar aquest 
dijous al vespre. De l’1 al 9 de febrer 
de l’any que ve es representarà a la 
Sala Becket de Barcelona.

Elèctrics es presenta com un monò-
leg per a una actriu, “senzill, planer 
i sense pretensions”, segons el seu 
autor. Pau Miró el va escriure el 
2002, “però avui, uns anys després, 
encara segueix explicant coses”. La 
protagonista és l’Agnès, una noia 
diferent. “Ja de ben petita ho era, 
però no ho sabia. El seu gran error és 

provar de ser normal, l’ànec lleig que 
intenta camuflar-se en aquesta socie-
tat mediocre. Per sort, no ho aconse-
gueix”, explica Miró.

La proposta que es presenta sobre 
l’escenari és multidisciplinària, amb 
paraules, música i imatges. Segons la 
directora, el protagonisme de  l’obra 

és indiscutiblement l’actriu, amb la 
seva presència, el seu físic i la seva 
veu, i també la relació de proximitat 
amb l’espectador. La presència real 
de l’actriu va acompanyada d’un altre 
intèrpret, el músic, que ha compost 
la música i ha creat l’espai sonor de 
l’espectacle. 


