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Centelles. D’alguna manera estem 

encadenant una sèrie d’exposicions 

que tenen com a protagonista , artis-

tes que troben en un estil abstracte 

les formes més afins. Normalment  

adscrivim aquestes preocupacions  

“abstractes” com a una aportació 

heredada pels artistes capdavanters 

del període modern i de les avant-

guardes: Kandinsky, Miró, Rothko, 

etc. Lluny de voler assegurar, sino 

més aviat aportar una observació, 

crec que podria senyalar que aquest 

terreny artístic en el que no es pre-

nen referents de la realitat, sino que 

s’especula amb altres formes més 

imaginatives, ja tenia una presència 

important en altres cultures. I espe-

cialment, sempre penso, amb l’art 

L’abstracció que ve d’Orient 

El temps fuig i les Finestres se’ns acomulen: així és com hem 

d’acabar ajuntant dues propostes. Però ja va bé: així posem de 

costat dues propostes que creuen art i artesanía; habilitat manual i 

coneixements adquirits a Belles Arts; i també les dues ribes del 

Mediterrani. Va ser el torn de la Núria Manent i ara, fins a la Fira 

de la Tòfona, hi tenim les casetes d’ocells d’Antoni Muns & Co. 

Aleix Art 

“Vas Fortuny”, dels tallers granadins del 

segle XIV. Conservat a l’Ermitage. 
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islàmic. Ara ja sabem que 

l’art àrab –no 

l’exclusivament islàmic- en 

general no té perque ser 

anicònic, però sí que en les 

òrbites socials més properes 

a la religió, els creients amb 

l’Alcorà han desenrotllat 

unes formes basades més 

amb ritmes geomètrics i for-

mes filigranoses. Formes i 

també l’escriptura àrab: molt 

aviat es van adonar de la seva 

ductilitat expressiva, abstrac-

tiva  i decorativa. Qualitats 

que ràpidament van trobar 

lloc en murals i objectes. Pen-

seu amb la decoració musivària de la Cúpula de les Roques, a Jerusa-

lem. Amb la de la mesquita de Damasc. Però hi ha un objecte que 

m’agrada molt i que és summament representatiu: l’anomena’t “Vas 

Fortuny”. Es tracta d’una àmfora feta pels tallers ceràmics de Màlaga o 

Granada, el segle XIV. Observeu la seva complexa decoració i veureu 

que està lluny de representar objectes concrets. Nomes són formes i 

com a molt símbols, amb ritmes i entremig hi ha lletres àrabs inseri-

des i també  formes que amaguen significats, com l’anomenada “Mà 

de Fàtima”, que és la forma com de pinya que hi ha dalt de les nanses. 

Això vol ens recorda que l’abstracció pot tenir un significat, més enllà 

de la seva aparença decorativa. El Vas va ser comprat i formà part de 

la col·lecció del gran pintor català Marià Fortuny i a la seva mort, 

acabà a l’Ermitage de Sant Petersburg, Rússia.  

El cas és que ara tenim artistes catalans que van al Marroc, pinten i 

tornen amb obres abstractes. Tenim el cas de la Núria Manent, de qui 

Galeria Marlborough Bcn 

Una de les propostes d’Ahmet Günestekin 
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a l’octubre podíeu veu-

re les obres a les Fines-

tres. Però també hi ha 

el  cas de Joan Valls. 

Que també va anar al 

Marroc i pinta amb 

camps atmosfèrics de 

colors.  

En tot cas el que sí hi 

ha, en ambdós casos, 

són símbols i referèn-

cies esquemàtiques a 

formes que formen part del paisatge cultural que s’incorporen com a 

cites. Núria Manent coneix molt bé el terreny perquè hi passa tempo-

rades llargues  i a més domina l’àrab. N’és filòloga. Per això pot intro-

duir, sense inventar. textos a les seves pintures. I també aprofita el 

sentit expressiu de la cal·ligrafia. 

Orients propers   

L’exposició a les Finestres ensenyava obra feta al Marroc mateix, 

aquest estiu passat. Enguany ha tornat amb obra sobre paper, pensant 

amb les Finestres. Però no treballa pas amb aquarel·les i aiguades, si-

no que directament aplica pintura opaca, dura i també enganxa terres 

i hi escriu. Els treballs mostren textos extrets de l’Alcorà que els mu-

sulmans respecten i transmeten com a benediccions. Ells n’anomenen 

“azures”. La Núria Manent, ella mateixa les ha extret dels textos àrabs, 

les hi ha donat una expressió estètica, clara, i també ens les ha traduït.  

També hi ha altres pintors que escriuen caligrafies imaginàries o con-

verteixen la tipografia en part sumant, com és el cas de la Núria Ros-

sell o els Premis Centelles Marta Ballvé i Pep Ricart. Però aquests for-

men part del nostre context cultural. I en canvi la Núria Manent pinta 

d’aquí, a allà (al Marroc), sumant coses dels dos continents. Una mica 

com aquest altre artista kurt turc, Ahmet Günestekin., que en principi 

Aleix Art 

L’única pintura sobre tela de Manent al Trabuc 



és autodidacte, però amb gran ha-

bilitat fusiona els trets i colors del 

seu país, el substrat decoratiu i 

abstracte, amb criteris estètics. 

propis dels hàbits compositius dels 

grans artistes moderns. Es veu clar 

que darrera la tècnica centenària 

en el treball de l’Ahmet hi ha ganes 

d’impressionar i crear energies vi-

talistes amb els espectadors, siguin  

El seu “jo” 

Núria Manent forma part d’aques-

ta altra forma de globalització de 

l’art modern que ha trobat en l’ab-

stracció el seu camp de batalla. L’-

artista agafa els ingredients inter-

culturals que vol per fer la seva 

obra. I, sobretot, transmetre’ns la 

seva pròpia cosmovisió.  Aquesta 

llibertat ens hauria d’ensenyar que 

ni allà, ni aquí hi ha tants prejudi-

cis i hi ha gent que pot fer el que 

vol, lliurement.   

Les Finestres funcionen quan la proposta és engrescadora, original, 
diferent. En l’any i mig llarg d’exposicions s’ha deixat pas a tot tipus 
de propostes. Fa poc en vam tenir una de dibuixos “naturalistes” d’o-
cells. Ara, fins el 19 de desembre, en tenim una de casetes d’ocells. La 
proposta va venir de dintre. De la part familiar dels propis 
“trabucaires” del bar. Però quan les mans són bones i els producte s’ho 

Casetes d’ocells domèstics 
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val, no és important si l’expositor és de dintre o de fora. El contrari: és 
bo és reconèixer als talents que tenim més a prop. El fet és que ens 
consta que les casetes agraden i que, tal i com havíem previst, no esta-
ria malament que preparessin llista per encàrrecs. Els autors són l’An-
toni Muns i la seva dona. Un fa l’arquitectura de fusta i l’altra les 
“tuneja”  amb aplics de roba i altres teixits lleugers que les hi donen 

Sota les sigles d’Antoni Muns & Co s’hi amaga una parella que sembla haver trobat un bon 
entreteniment en la construcció de casetes d’ocells. Se’ls hi va proposar d’exposar i aquí  
tenim una de les propostes més originals de la temporada expositiva de les Finestres.   
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un caràcter “cool”. 
Això vol dir : elegant, 
urbanita, càlid. No 
són casetes d’ocells 
molt grans. I no si 
inclús, si un pit-roig 
hi passaria i hi po-
dría passar un bon 
hivern. Però com a 
concepte de “llar”, 
com a concepte d’-
pai habitable són 
imaginatives.  
Les Finestres han 
servit més d’una ve-

gada, ja per estimular a alguns centellencs a mostrar les seves habili-
tats manuals. No és ben bé la seva missió convertir-se en una altra ca-
pella de Jesús, amb els treballs de finals de curs. El que es tracta és de 
poder trobar la persona que amb una sensibilitat concreta i una habili-
tat especial, tant li pot serv ir a ell mostrar, com al públic, aprendre-hi 
o gaudir-ne. No qualsevol obra disposa d’aquesta empatia i no sempre 
potser estarem a l’altura. Però és bo poder anar descobrint els nostres 
“genis locals”. Centelles és un poble amb una important tradició artís-
tica i artesanal.  
El mateix Antoni Muns el coneixíem també com a pessebrista. Els 
anys passen i algunes aficions s’han anat abandonant. Però encara té 
habilitat als dits i ganes per a construir. Muns havia exposat a la Cape-
lla i també a Can Manso. Recordo que ell feia sobretot maquetes, més 
com fa en Xavier Prims, que com els diorames més escenogràfics, que 
feia l’Enric Triguero o en Vitó. Per tant d’alguna manera, la dimensió 
arquitectònica, definir volums i encaixar formes sembla ser el tipus de 
problemes que el satisfan i el porten a compartir amb la seva dona la 
fabricació tranquil·la i amb plaer de les casetes d’ocells.  
Fer manualitats potser està a l’abast de tothom i no hauria de fer por a 
ningú provar de fer algú, simplement perquè creu que no li sortirà bé. 
Tot està en posar-s’hi i no defallir. Serveix igual pel tema del dibuix. 
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Centelles. A l’agost  la parròquia de Centelles organitzava un pelegri-
natge a Terra Santa. Ara ja fa molts dies que el viatge es va fer, que va 
acabar. I ens consta que en general les impressions van ser bones. De 
fet ens consta que l’onada expansiva del viatge continuava entre el 
grup expedicionari encara fa  poc, quan a Centelles van venir tots els 
viatgers d’altres indrets que havien acompanyat als nostres veïns. 
Des d’aquest butlletí i també en el blog, voldria fer com un repàs pre-
guntant als nostres pelegrins com els hi va anar i indagar si l’estada a 
Terra Santa els hi ha reportat algun afecta significatiu. Hem començat 
per la Maria Antonia Viñolas. 
CC.- Quan recordes haver sentit a parlar de Terra Santa? 
Antonia Viñolas. Estudis de petita, d’Història Sagrada. Recordo les 
històries sobre el rei David, Herodes. Quan era petita, feiem Religió i a 
més Història  Sagrada a l’escola. 
C.C.- Sempre has volgut anar algun cop a Terra Santa? Qué 
és el que desitjaves veure, principalment? 
A.V.- Sí. Sobretot  volia resseguir els passos de Jesús i visitar els llocs 

Algunes impressions de Terra Santa (I) 
 Petites entrevistes amb els veïns que van fer el peregrinatge, aquest estiu. 
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per on ell havia passat: Betlem, Jerusalem, etc. 
C.C.- Digues sis noms que associïs a Terra Santa:  
A.V. Betlem, Jerusalem, Mar Mort, Llac de Tibariades, Rei David, He-
rodes, Jesús. 
C.C.- Qué és el que més et va agradar? 
A.V.- El que em va impressionar més és el mirador sobre Jerusalem i 
també l’Hort de Jetzemaní i la vista de la ciutat des d’allà. També em 
va agradar el Mur de les Lamentacions. 
C.C.- Qué és el que menys et va agradar? 
A.V.- El Museu de l’Holocaust impressiona, però evidentment el tema 
és molt dur i desagradable. També vaig trobar que els carrers eren poc 
arreglats. 
C.C.- T’agradaria continuar fent aquest tipus de viatges dela 
comunitat? 
Sí. M’agrada anar amb grup. I si es pogués m’agradaria anar a Petra i 
al Mar Roig. 

 Els viatgers de tercera” 
El Mediterrani reuneix la paradoxa de que hi ha gent que travessa les 

aigües per plaer i d’altres que ho fan per necessitat.  Les migracions 

són actualment un dels grans desafiaments sobre la taula. Fa unes 

setmanes es van reunir presidents europeus i africans per parlar del 

tema, a l’illa de Malta. Les conclusions han anat en la línia d’abocar 

directament diners, per a què els països africans “aturin els migra-

dors en els llocs d’origen”. Però això soluciona res realment? Es va a 

l’arrel del problema? Ho he demanat al Francesc Mateu, el centellenc 

responsable de l’ong Intermon-Oxfam i ens ha dit que, segur que 

aquests euros es destinaran a millorar qüestions de seguretat, més 

que en incidir en temes de cooperació. Cures paliatives.  
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