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Centelles. S’acosta el 
Cau de Bruixes (11  i 12 
de febrer) i el Carnes-
toltes de Centelles 
(dissabte 18). El Cau 
arriba a la seva vintena 
edició. Una estupenda 
ocasió per revisar i pot-
ser replantejar el seu 
futur, mirant d’oxigenar 
una activitat que, inici-
alment es va plantejar 
amb una  major partici-
pació dels carrers més 
cèntrics. Ara la cita con-
tinua amb un menú més a base 
de precuinats importats i, a més, 
orfe d’un dels seus impulsors, Pe-
re Viñolas, que ens va deixar a 
començament d’any. Un Cau di-
ferent i evidentment que és sem-
pre una festa arrauxada, allunya-
da de cap respecte sincer a les 
sabiduries que venen d’antic.   

Però aquest cap de setmana ja hi 
haurà alguns actes relacionats i 
es renovaran propostes culturals 
en d’altres. Al Marçó, aquest 4 de 
febrer s’inaugura una exposició 
amb la sèrie fotogràfica de Joan 
Pujol-Creus dedicada a resseguir 
les petjades parisenques de Josep 
Plà.  

Calendari carnavalesc entre la rauxa i el seny 

A les Finestres, entrem al tercer febrer d’exposicions, canviant la col·lectiva de les Mascotes per una 
individual de Gemma Uribe, que presenta deu caricatures dedicades a personatges populars.  

Serà la nostra dedicatòria, pel 20è Cau de Bruixes i el del 37è Carnaval. 

L’exposició de caricatures d’Uribe ja penja a les Finestres 
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La sèrie té ja uns quants anys i és 
la primera individual del fotò-
graf, a Centelles. Pujol també s’ha 
destacat per compartir els seus 
objectius dedicats a la Festa del 
Pi. També és el fotògraf que hi ha 
darrera els darrers llibres divul-
gatius de cuina de Joan Roca, 
qüestió que realment seria inte-
ressant compartir en forma d’ex-
posició o conferències a la nostra 
vila, per exemple aprofitant una 
fira de la ratafia o de la tòfona. 
El calendari acosta altres actes 

més de conscienciació: la delega-

ció local de Mans Unides, el pro-

per divendres 10, presentarà la 

campanya d’enguany, amb el le-

ma “El món no necessita més 

menjar, necessita més gent com-

promesa”. Serà amb una xerrada 

a dos quarts de 8 del vespres, a la 

Sala de Vidre del Casal Francesc 

Macià, amb en Francesc Mateu. 

Director d’Oxfam Intermón de 

Catalunya, que amb la seva for-

mació i experiència ens il·lustrarà 

sobre “la punta de l’iceberg de les 

migracions”. Diumenge 12, a les 

6 de la tarda, Mans Unides pro-

posa celebrar una pregària dema-

nat la pau, que es farà a a l’es-

glésia parroquial. 

Palafrugell/ Centelles. No em 
parlat mai massa de l’activitat 
com a fotògraf professional de 
Joan Pujol-Creus. El jove cente-
llenc està seguint una bona tra-
jectòria ampliant el seu currícu-
lum com a fotògraf experimentat 
amb temes propis i d’altres per 
encàrrec. Havíem  vist la seva 
passió per capturar l’essència de 
la Festa del Pi. Hem sentit dir 
que havia tingut alguna  cosa a 
veure amb l’apartat fotogràfic de 
la cuina dels Roca. La veritat és 
que una mica se’ns escapa el seu 
camí. Tot i que tenim un bon por-
tal: www.joanpujolcreus.com. 
Però des de fa ja uns mesos fins 
al maig del 2015, tenim una opor-
tunitat, una punta del iceberg. 
Això és una exposició a Palafru-
gell, exactament a la seu de la 

Afers exteriors: 
Notes sobre París 
Article publicat originalment al blog Aleix 

Art (ara dintre Badaluc), el dia 1 d’octubre 

de 2014, quan l’exposició “Notes sobre 

París” s’exposava a la Fundació Josep Plà 

de Palafrugell. Des d’avui al Marçó vell, a 

on s’hi inaugura a les 7 de la tarda. . 

La mostra és una nova oportunitat del Cen-

tre d’art de Centelles d’acostar l’obra d’un 

fotògraf local que s’està obrint camí. 

Nova expo a El Marçó vell:   

http://www.joanpujolcreus.com
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Fundació Josep Pla. Escriptor i 
fotògraf han contactat via París. 
Fa uns anys el Joan estava desco-
brint la capital francesa, càmera 
amb mà. I va veure que el seu re-
lat visual tenia punts en comú 
amb el  text de Pla “Notes sobre 
París”. 
Pujol-Creus va estar a París l’any 
2010, gràcies una beca del Minis-
teri de Cultura. Allà va generar el 
projecte “París de llum i color”. 
Residia a la residencia del Cole-
gio de España i sembla ser que va 
ser a la seva biblioteca on va tro-
bar el llibret de Pla on explicita la 
seva estada a la metròpolis del 
Sena, entre 1920-21. Pujol-Creus 
va comprovar que molts dels 
llocs que l’escriptor descriu enca-
ra són identificables i ho va in-
cloure en el seu projecte propi. 
Per això el projecte fotogràfic va 
capturar el interès de la fundació 
Pla, que ha coproduït l’exposició 
amb l’ajuda de la Diputació de 
Girona. En Joan Pujol-Creus, que 
viu habitualment al nostre poble, 
em comentava fa poc, que ja s’-
està estudiant la itinerància de 
l’exposició a altres llocs i entre 
aquests no es descarta París ma-
teix. No seria descabellat apuntar 
Centelles a la llista de torns. 
Quan Pla va escriure els seus tex-
tos a París començava la seva ac-

tivitat professional com a perio-
dista, com a corresponsal per La 
Publicidad.   A París aprèn l’ofici i 
també fa escrits més literaris com 
els que formen aquestes pàgines 
que Pla elabora explicant la seva 
vida i experiència a  locals, vida 
social, personatges. És un cronis-
ta rigorós i incansable. 
L’exposició mostra parts del text 
acompanyades de fotografies que 
es relacionen amb el tema: un 
racó, un carrer, una atmosfera, 
els jardins. Etc. Les imatges són 
mida postal, emmarcades. És ben 
bé com si haguessin penjat el lli-
bre i l’àlbum a la paret i convi-
dessin a una descoberta del ma-
terial sobretot íntima. I això que 
la imatge del cartell és gran i po-
derosament atmosfèrica. Però 
estem en un espai més de gaudi 
individual, que de connexions de 
massa. Un catàleg recull les imat-
ges exposades. La mostra també 
inclou material bibliogràfic de 
Pla i facsímils de les seves cròni-
ques periodístiques. 
La seu de la Fundació Josep Pla 
es troba a Palafrugell, al carrer 
Nou, 51, ben bé al centre de la 
vila. A prop hi ha l’església parro-
quial que al seu interior té un in-
teressant llegat artístic, aportat 
pels artistes de la zona. Sobretot 
un mural ceràmic. 
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Centelles. D’aquí uns minuts 
muntarem l’exposició de carica-
tures que ha fet la Gemma Uribe. 
No puc negar que per penjar-la 
ha hagut de superar unes reticèn-
cies meves, ja que hauria preferit 
que ens portés els seus dibuixos 
dedicats als contes que també 
prepara. Ja que, al meu parer, 
tenen una poètica molt més ma-
ca. 
Però les seves “caricatures” arri-
ben poc després de l’exposició 
amb retrats, que vam tenir a Cen-
telles, al Marçó vell, amb olis de 
Xavier Serra de Rivera. Arrel d’a-
quella exposició vam com aprofi-
tar per explorar una mica teòrica-
ment, el gènere del retrat. Perquè 
dintre de la pintura i el dibuix és 
un tema especial: es faci  per en-
càrrec o no, l’artista representa 
una persona real. I tant l’un com 
l’altre cerquen capturar o mos-
trar el seu “jo”,  el seu rostre, d’u-
na manera que actualment  ha 
desvirtutat la fotografia. Però en 
dibuix i la pintura és un exercici 
completament diferent ja que 
parteix d’un treball manual  to-
talment. I el resultat es constru-
eix a base de línies o taques que 

s’intenta vagin assemblant -se ca-
da cop més al tema. 
Les caricatures  de la Gemma re-
presenten un extrem del gènere 
del retrat. On més enllà de repre-
sentar un altre hi ha la voluntat 
d’accentuar-ne els trets. Pot ser 
un recurs graciós, igual que odi-
ós. Però el problema és el  mateix 
que en el del retrat, ja que qui s’e-
stà representant, respon in-
tel·ligentment, respon a unes ex-
pectatives. 
Petit qüestionari 
Per tant vam acceptar la proposta 
de la Gemma, no sense abans 

Les caricatures de Gemma Uribe al Trabuc 

“Continua, continua, deixa guixar el llapis!” 



FINESTRES—N.23—febrer 2017 

proposar-li un petit qüestionari, 
del que en presentem directa-
ment les respostes: 
Gemma  Uribe: la primera vega-
da que em posava a fer caricatura 
en directe (Fira de la Castanya de 
Viladrau '11) vaig notar que di-
buixava d'instint, quasi sense 
pensar. Però recordo que vaig 
acabar esgotada (en vaig fer mol-
tes!). Algunes vegades, no sé si 
estic encertant la persona en 
qüestió sinó fos pels comentaris 
que sento del públic -espectador 
com: l’'ha clavat, s'assembla, ets 
tu, l'agafa bé...!” Aleshores tinc 
un referent de que funciona i si 
no el tinc, penso entre mi: 
«continua, continua, deixa guixar 
el llapis...». En una ocasió la per-
sona que havia de dibuixar va dir 
que l'intimidava i em va fer refle-
xionar si, en el fons, era jo que ho 
estava. 
1. Puc fer la caricatura amb la 
persona al davant o des de fotos i 
quan es coneix personalment o es 
té més vista, es recorda encara 
més la seva estructura i expres-
sió.  
Al natural, dibuixes el que obser-
ves o el que sents que veus... i al-
gú està esperant, per tant procu-
res enllestir aviat i més si fa fred. 
2. De totes maneres, se m'enco-
mana, poc o molt, alguna cosa 

que caracteritza la persona en re-
lació al seu gest, expressió... tal 
com per a voler fer una imitació 
teatral, sentint-te una mica 
aquesta persona. 
3. No he dibuixat cap dels perso-
natges d'aquesta mostra del natu-
ral, però he notat en més o menys 
mesura aquest procés que em de-
manes que descrigui. 
4. Tampoc puc saber si les pròpi-

es persones s'hi reconeixerien, tot 

i que si veus l'exposició trobaràs 

un detall que et pot donar un in-

dici... 



Temps per a les Mascotes 

Centelles. Enguany la plu-
ja i un fred que s’ha fet no-
tar amb força  van deslluir 
la festa dels Tonis, que no 
va tenir el  pas d’animals i 
carruatges. L’agenda dels 
“traginers” va molt plena i 
és improbable que vinguin 
més endavant. L’esmorzar 
del matí es va fer a cobert 
a les naus del Vapor.  
També el mercat del diu-
menge va ser pobre aquell 
cap de setmana i en gene-
ral tampoc és que hi hagi 
alegria. Realment ja no sabem 
qui pot més contra  l’economia i 
l’actitud d’un país treballador, si 
el fred o la desgana. Els temps 
líquids potser prenen noves for-
mes.  
El cas és que a El Trabuc bé tenia 
penjada una exposició dedicada a 
les “mascotes”, com a proposta 
domèstica dedicada a Sant Anto-
ni.  Els artistes, com a bons ob-
servadors, ens ensenyen també  a 
mirar-los i aprendre les seves for-

Set artistes van prestar obra dedicada a animals domèstics o domesticats que han pogut  
representar detalladament, com cal per aprendre a estimar les coses: Begoña Carrillo,  

Mercè Pujol, Mamadu, Joan Puig, Markus Sperling, David Casals i Laura Ramos:  
els tres molt provablement faran una exposició pròpia a les Finestres, més endavant.   

mes.  Cadascú amb els seus re-
cursos. 
Els artistes participants han pres-
tat obra feta ocasionalment, no 
expressament per aquesta expo-
sició. Ho han fet o perquè els hi 
ve de gust o pensant amb alguna 
altra finalitat.  
La col·lectiva del gener a El Tra-
buc va ser possible gràcies a la 
col·laboració de set artistes. Tres 
d’ells ja han exposat al privilegiat 
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aparador amb vistes al carrer So-
cós. Dels altres, almenys tres, han 
estat convidats a participar en 
aquesta col·lectiva i també desit-
gem poder aprofundir en el seu 
treball, amb una altra exposició 
seva, però individual, durant 
aquest any. 
Petit preludi 
Els artistes ja coneguts són –
d’esquerra a dreta -, Begoña Car-
rillo, Mercè Pujol i Joan Puig.  
Dels  nous,  el que és per nosal-
tres més desconeguts és en Ma-
madu, artista senegalès, paisano 
de l’Alfa que porta col·lages seus 

a la parada que posa els diumen-
ges, al mercat. Mamadu repre-
senta animals dels seu entorn, 
fent collages d’ales de papallones 
retallades. 
Els altres  tres són de Centelles i 
ens ve molt de gust presentar 
“mascotes” seves amb la perspec-
tiva de més endavant, quan tro-
bem les dates que vagin bé i si és 
possible durant el 2017, facin una 
petita mostra individual del seu 
treball.  
Markus Sperling és fotògraf. Viu 
a Centelles però la seva acció és 
com la d’un agent secret, perqué 
treballa d’incògnit. Tot i que el 
seus “resultats” fotogràfics els 
podeu veure a la seva galeria de 
Flickr i també mensualment, fa 
un temps que publica a la contra-
portada d’El Portal. L’exposició a 

El vidre central de les Finestres ben “llorat”. 
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Apunt: 
El repàs d’agendes i calendaris ens fa  
adonar que ja portem una colla  
d’exposicions i que aquest mes de febrer farà 
tres anys que pengem “Finestres”.  
Vam començar amb dibuixos de bruixes de 
Jordi Sarrate. La programació en cadena va 
començar, de manera ininterrompuda,  
el mes d’abril amb fotogravats de la  
Rosa Permanyer. El mes de maig el propi cafè 
d’El Trabuc arriba als vint anys. 
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El Trabuc, especialment la que 
preveiem fer aviat, serà la seva 
primera exposició, amb obra físi-
ca penjada. 
Casals és pintor professional i 
amb entitat. Veí de Centelles, fit-
xat des de fa temps per la Sala 
Parés, guanyador de diversos 
premis com l’Internacional de 
Dibuix Ynglada-Guillot, profes-
sor a l’Escola de Dibuix i Pintura 
de Centelles i també al Taller d’A-
rt per a nanos. Els seus pinzells  
van elaborant un estil realista, 
molt atent a paisatges i situacions 
properes. 
A l’extrem de babord hi penja 
una il·lustració feta per la Laura 
Ramos. Fa il·lustració i personifi-
cacions amb un idea distintiva i 
actual del món de contes. 
Una festa amb tradició 
A Centelles la festa dels Tonis té 
una entitat pròpia. A part de la 
vinculació de la vila  amb la ra-
maderia i les feines que precisen 
força animal, tenim la capella de 
Sant Antoni  a l’entrada de poble. 
Testimoni desvirtuat de descans i 

protecció espiritual pels antics vi-
atgers i traginaries, que en temps 
pretèrits, estava situada al peu de 
l’antiga carretera ral, ara C -17, i 
havia comptat amb uns serveis 
hospitalaris, que més moderna-
ment foren traslladats al nucli del 
poble.  


