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El fotògraf Humberto Ri-
vas parlava sempre d’una
dura lluita entre retratista
i retratat perquè l’un i l’al-
tre tenen interessos i fílies
diferents, sovint incompa-
tibles, com quan entren en
joc les aparences o el voler
ser el que no s’és. Rivas sa-
bia que només hi podia ha-
ver un vencedor en aquest
cara a cara: el fotògraf. “El
retrat és sempre un auto-
retrat”, assegurava, per ai-
xí justificar el seu interès.
Alberto García-Alix, un al-
tre virtuós del gènere, co-
neix també bé els neguits
d’aquest joc de miralls, i ell
per sortir-ne victoriós ha
d’invocar estats de deliri, a
vegades al límit de tot, in-
clús els de la seva pròpia vi-
da. En definitiva, el retrat
té una màgia oculta, una
aura especial que ara im-
pregna la nova exposició
de la Diputació de Barcelo-
na, dins l’històric progra-
ma d’arts visuals de l’Ofici-
na de Difusió Artística
(ODA). És un Cara a cara,
el títol de la proposta, que
s’ha farcit amb retrats de
la col·lecció de la Fundació
Foto Colectania.

El Museu d’Art de Cer-
danyola del Vallès inaugu-
rarà demà, dimecres, una
exposició que voltarà per
la demarcació barcelonina
fins a finals de l’any que ve.
Els 80 retrats que compo-
nen el projecte –amb Pepe

Font de Mora, director de
Foto Colectania, com a co-
missari– també viatjaran,
després de Cerdanyola, a
Cornellà de Llobregat, Cal-
des de Montbui, Terrassa,
Martorell, Mollet del Va-
llès i Igualada. 80 retrats
(en algunes localitats, per

raons d’espai, se n’exhibi-
ran alguns menys, una sei-
xantena) que no faran la
travessia sols: aniran sem-
pre acompanyats d’un ser-
vei educatiu, a càrrec d’A
Bao A Qu, que dóna aquest
caràcter de màxima difu-
sió i comprensió al progra-

ma de l’ODA.
Humberto Rivas i Al-

berto García-Alix són dos
extrems oposats, en certa
manera, de les múltiples
maneres que hi ha de pen-
sar i fer el retrat, així com
de relacionar-se amb el re-
tratat, en uns vincles que

sempre són complexos.
Rivas capficat dins del seu
estudi, García-Alix penti-
nant els carrers. I aquest
fil és el que estira sense re-
cança l’exposició, que en
total aplega l’obra de 25 fo-
tògrafs en un mosaic di-
vers que abraça des de pri-

mers plans fins a retrats
de grup; des de fotografies
de nens i adolescents,
passant per personatges
cèlebres (Luis Buñuel, Nú-
ria Espert, Joan Miró, An-
toni Tàpies, José Luis Bor-
ges, Antonio Saura,
Eduardo Chillida...) fins a
autoretrats.

Francesc Català-Roca,
Toni Catany, Joan Colom,
Cristina García Rodero,
Ramon Masats, Xavier Mi-
serachs, Leopoldo Pomés,
Ricard Terré i Miguel Trillo
són algunes de les signatu-
res presents en l’exposició,
que rastreja l’evolució del
retrat des dels anys cin-
quanta fins a l’actualitat.
També hi ha alguns autors
més pendents de reivindi-
car, com ara Albert For-
tuny i Antoni Vidal. ■

✱
Cara a cara. El retrat a la
col·lecció Foto Colectania.
MUSEU D’ART DE CERDA-
NYOLA DEL VALLÈS. FINS AL
28 DE JULIOL.

L’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona produeix una nova
exposició amb els fons de Foto Colectania, que viatjarà per set localitats

Maria Palau
BARCELONA

Fascinats pel retrat

‘Benedicte’ (1987), d’Alberto García-Alix; ‘Clemente amb tricicle’ (1958), de Gabriel Cualladó; ‘Els angelets’ (1987), de Cristina
García Rodero; i ‘Nen, Feira da Ladra, Lisboa’ (1966), de Jorge Guerra ■ FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA

La mostra
aplega 80
fotografies, 
des de finals 
dels cinquanta,
de 25 autors

Els jardins del Palau Ro-
bert de Barcelona van ser
l’escenari ahir de la pre-
sentació del llibre Festival
Castell de Peralada: l’esce-
nari de les emocions, fet
pel fotoperiodista Eddy
Kelele, amb textos d’Ana

María Dávila i Javier Pérez
Senz. Amb la idea de cap-
tar les interioritats del fes-
tival empordanès, Kelele
va realitzar en l’edició de
l’any passat un ampli re-
portatge de més de 18.000
fotografies sobre els as-
pectes tècnics i artístics
de la cita estival, realitza-
des en 20 sessions de tre-

ball. 150 d’aquestes foto-
grafies formen el llibre,
que coincideix amb una
exposició de 36 imatges
impreses a gran format
que es podrà veure fins al
26 de maig al Jardí del Pa-
lau Robert, durant el mes
de juny a Figueres i a par-
tir del 13 de juliol, a Perala-
da. ■
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Les intimitats de
Peralada, en un llibre

La veterana Asunción Balaguer, en un descans en el seu camerino, al costat de Linda
Mirabal ■ EDDY KELELE / FESTIVAL CASTELL DE PERALADA: L’ESCENARI DE LES EMOCIONS


