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Centelles. Comencem les 

darreres setmanes del mes 

de maig amb una nova ex-

posició a les Finestres del 

Trabuc: tres pintures, un  

trio, obra de l’artista Ernest 

Carratalà (Barcelona, 

1949), actualment resident 

a Centelles. 

La cafeteria El Trabuc, ja fa 

unes setmanes que està 

oberta, servint menjar i be-

gudes a fora, ja sigui direc-

tament al carrer o des de fa 

uns dies a l’estupenda ter-

rassa. Amb el bon temps convida a 

estar-si una bona estona, respectant 

les distàncies i amb les mesures        

d’higiene adequades. 

Ernest Carratalà és la segona exposi-

ció que fa al Trabuc, la primera va 

ser el febrer de l’any passat. En 

aquesta ocasió són tres pintures,  

dues de grans i i una de mitjana, que 

fan gala de l’interès de l’artista per 

les diferències racials, les referències 

biogràfiques i el color.  

Carratalà ha viscut a mig món:          

a l’Àfrica, a l’Índia, a les Filipines. A 

part de pintor, ens recorda la seva 

passió pel dibuix. Fa anys havia 

col·laborat mensualment a               

El Víbora . També ha fet molts di-

buixos lliures i, per exemple, actual-

ment està treballant amb tintes xi-

neses fent diversos dibuixos amb el 

rerefons del Covid-19.  

Les tres pintures de la mostra perta-

nyen a la producció de fa uns anys. 

Carratalà reinicia les exposicions al Trabuc 

Barra al carrer Socós, del Trabuc.                Foto: Badaluc  

Tres pintures de l’artista cosmopolita resident a Centelles superen el parèntesis del Covid-19 
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A la més petita ens explica que re-

corda l’amistat de Tarzan amb una 

anaconda i representa a una nigeria-

na ajudant-se d’una serp per traves-

sar un riu. Tons de nocturns. 

A la finestra del costat de la botiga 

de can Valldeneu hi ha una pintura 

més gran, dedicada a records fami-

liars d’una casa que els seus pares 

tenien a Samalús i a una noia africa-

na que va ser de les primeres a tre-

ballar a la zona, concretament a la 

cuina d’un restaurant.  

La tercera tela és la més provocativa 

de totes. Es tracta d’un encontre sex-

ual entre quatre dones de diferents 

ètnies i un home –que pel bigoti  

podria ser el mateix artista-. Carra-

talà ens intenta explicar que l’obra 

està relacionada o és com una meta-

fora del moviment de les mans on el 

dit gros, el polze és l’únic que es pot 

encarar amb els altres quatre. La 

pintura, un acrílic, és del 2004.   

Podreu veure les obres durant un  

mes, aproximadament. Després con-

tinuarem amb alguns dels artistes 

que teníem previstos abans de la 

pandèmia. Tenim més propostes 

pictòriques i també d’obra gràfica. 

Durant les setmanes de confinament 

van estar penjades a les Finestres, 

tres obres de l’artista garriguenca 

Francesca Riu, de transfons feminis-

ta. Potser alguna hora férem una 

petita exposició amb obra del temps 

de confinament.  

Ernest Carratalà ens 

parla de la seva obra i 

de la seva manera de 

treballar. Ens explica 

que com Dalí l’hi    

agrada ser molt pulcre. 

Ara aquests dies està 

preocupat perquè amb 

la suor no embruti els 

nous dibuixos que està 

fent. Es passa hores 

dibuixant. En un dibuix 

d’una xinesa està fent 

tot de motius decoratius 

a base de formes geo-

mètriques molt compli-

cades.  

Foto: Badaluc 
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Centelles. Fa quatre anys va tancar la 

Fundació Francisco Godia. Quan 

això va passar, la que n’havia estat 

directora, Sara Puig, ja feia uns anys 

que estava embarcada en un altre 

projecte encara més interessant. Ca-

sada amb el col·leccionista alemany 

Désiré Feuerle, van emprendre junts 

els preparatius per obrir el fons al 

públic. Feuerle ha estat reunint mo-

bles xinesos imperials, escultura del 

sud-est asiàtic, especialment de la 

cultura khmer i obres d’art contem-

porani. The Feuerle Collection va 

obrir el 2016, a Berlín, en un antic 

bunker reformat. 

Hem dirigit unes quantes preguntes a 

la Sara Puig per saber més coses de 

The Feuerle Collection. Des de l’e-

stiu passat, Puig també és presidenta de la 

Fundació Joan Miró. 

Aleix Mataró.- La col·lecció d’art con-

temporani és tant important com les d’a-

rts asiàtics? Pots citar alguns artistes? 
Sara Puig.- Dins la presentació de The Fe-

uerle Collection trobem als artistes  James 

Lee Byars, Araki, Zeng Fanzhi, Adam Fuss, 

Anish Kapoor i Cristina Iglesias. D’art asià-

tic hi ha escultures khmer (antiga Cambotja) 

i Moble de la Xina Imperial. Cada una de 

les peces són molt singulars i úniques. 

Precisament el concepte de The Feuerle 

Collection és oblidar-nos de la documenta-

ció, la història, el mercat de l’art,  i viure i 

disfrutar cada una de les peces singular-

ment, sense codis preestablerts, donant la 

llibertat per a que cadascun de nosaltres 

pugui decidir quina són les peces més im-

portants per a ell o ella.  

El meu marit va ser pioner als 80’s a Ale-

manya al trencar aquestes barreres organit-

zant múltiples exposicions en les que dife-

rents expressions artístiques contemporànies 

dialogaven amb diferents cultures i obres 

artístiques d’altres èpoques. 

A.M.- La col·lecció continua creixent? 
S.P.- Els col.leccionistes de veritat mai pa-

ren. 

A.M.- Quina és la teva contribució al pro-

jecte del museu/ col·lecció? 
S.P.- La meva contribució ha estat impulsar 

al meu marit a obrir la col·lecció al públic, a 

pensar conjuntament en quina era la ubica-

ció idònia per a la col.lecció i a donar forma 

al projecte artístic visionari concebut per ell, 

en el que jo he confiat sempre. 

A.M.- El museu convida a veure 

la  col·lecció d’una manera molt sensori-

al. El seu és un enfocament original,  no? 

“Els col.leccionistes de veritat mai paren” 

Foto: The Feuerle Collection 

Aspecte interior de The Feuerle Collection  amb uns 

déus khmer dels segles X al XIII amb una plataforma 

xinesa de la dinastia Han, dels segles II aC-II dC. 

Entrevista a Sara Puig, historidora de l’art i esposa de Désiré Feuerle 

Article publicat originalment al bloc badalucblog.wordpress.com, el 25 d’abril de 2020  
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S.P.- Efectivament, és una aproximació 

nova en tant en que es crea una composició 

que engloba les escultures, la música, el 

soroll de l’aigua, l’arquitectura, la 

il.luminació. No és una aproximació racio-

nal i cerebral, no hi ha cap informació es-

crita que condicioni la ment, sino que la 

informació ha d’entrar des del ull, la oïda i 

el sentiment. 

A.M.- La calma i relaxació amb la que es 

convida a veure les obres d’art és també 

una eina  molt influent. T’ha ajudat a 

veure les obres d’art d’una altra mane-

ra? 
S.P.-  La presentació sempre és molt im-

portant per poder transmetre els missatges. 

En el cas de The Feuerle Collection, la dis-

posició de les obres, de cada una d’elles i 

de cada una d’elles en relació al conjunt, 

alhora que amb la seva il.luminació indivi-

dual i de conjunt, ajuden a que broti el mi-

llor d’elles. 

A.M.-  Quina ha estat la resposta del 

públic al visitar la Col·lecció Feuerle? 
S.P.-Rotundament aclaparadora. El públic 

surt transformat, emocionat, agraït, i amb el 

cor a la mà. Tenim el públic més jove de 

Berlin, entre 19 i 34 anys, i el públic ale-

many i internacional ens han aclamat. 

 

A.M.- Has aprés a valorar la singularitat 

de l’escultura khmer? 
S.P.- Es l’escultura més sofisticada que ha 

produït la humanitat, i la més espiritual i 

humana.   

A.M.- Parleu a vegades de possibles in-

fluències de l’escultura khmer a l’esc-

tura gòtica? 
S.P.- No. 

A.M.- Ja heu juxtaposat una escultura 

khmer a una pintura de Rothko? 
S.P.-  Es va juxtaposar una escultura Kh-

mer de la Col.lecció Feuerle junt amb un 

oli sobre tela de Mark Rothko a l’exposició 

inaugural del Mori Art Museum a Tokyo, i 

també amb les Ninfes de Monet. 

A.M.- La Col·lecció Feuerle es proposa 

nous objectius per després d’aquest con-

finament? 
S.P.- Durant el confinament hem pogut 

presentar la nova pàgina web, amb molts 

articles i vídeos que han anant sorgint des-

prés d’haver obert la col.lecció al públic, i 

que brinden l’oportunitat de poder aprofun-

dir en la concepció artística que hi ha darre-

ra The Feuerle Collection.  També tenim 

programades noves activitats de cara a un 

futur que esperem que sigui el més pròxim 

possible. 

Foto: The Feuerle Collection 


