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El fotògraf Miquel Galmes, l’obra del qual s’exposa a La Sala. JOAN

M.M.S.
cultura@diaridevilanova.cat
VILANOVA I LA GELTRÚ

Miquel Galmes, compromès amb la 
fotografia s’inaugura avui diven-
dres, a les set de la tarda, al Cen-
tre d’Art Contemporani La Sala. 
És l’exposició amb què l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalu-
nya (IEFC) va homenatjar el fo-
tògraf que el va fundar i que ara 
acull Vilanova amb el mateix es-
perit de record i estima cap a Gal-
mes, vilanoví de cor, com el defi-
nia la regidora de Cultura, Teresa 
Llorens. L’exposició es podrà veu-
re fins al 26 de juny.

Compromès amb la fotografia per-
què, com recordava Eduard Ber-
tran, director de l’IEFC, Miquel 
Galmes funda l’institut perquè 
veu que hi ha la necessitat de 
formar fotògrafs, però també 
amb vocació de crear un arxiu fo-
togràfic i de difondre aquest art. 

I després hi ha el seu vessant 
de creador, que és el que vol re-
flectir l’exposició. De l’extensa 
obra de Miquel Galmes s’han es-
collit quatre projectes que volen 
ensenyar la seva creativitat i tam-
bé l’experimentació tècnica. 

Somnis trencats és una selecció 
feta pel mateix fotògraf, quan 
ja malalt es força a recuperar 
aquest material que ell consi-
derava el seu llegat, explica Ber-
tran. Són fotografies presentades 
cronològicament i que ell mateix 
considerava les més significati-
ves. El segon projecte que s’expo-
sa és el cicle Quatre Elements, que 
va quedar inacabat. Va fotografiar 
l’aigua (Stenomediterrània); la ter-
ra (El bosc encantat) i l’aire (steno-
atmosfèrics). En aquestes sèries va 
tornar als orígens de la fotogra-
fia, la fotografia estenopeica, és a 
dir, amb la càmera més primitiva: 
una cambra fosca amb un minús-
cul orifici, sense lents. 

La mirada vertical  i Tot caminant 
són dues sèries del tercer projec-
te presentat, Fotografia panoràmi-
ca. De nou, la inquietud per inno-
var al girar la càmera en la prime-
ra de les dues sèries d’una mane-
ra gairebé impossible, apunta 
el director de l’IEFC. En totes dues 
però, mostra aquesta predilecció  
pel format. Finalment, la sèrie Po-
laroids ensenya una altra mane-
ra de mirar que tenia Galmes. 
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L’after hour dels 
museus del Penedès

REDACCIÓ
PENEDÈS

Després de celebrar, dimecres, 
el Dia Internacional dels Mu-
seus, demà obriran fins que si-
gui fosc, en la Nit dels Museus, 
una fórmula diferent de gau-
dir de les col·leccions, com ho 
són les múltiples activitats or-
ganitzades durant el cap de set-
mana en els diferents equipa-
ments del Penedès.

A Vilanova, el Museu del Fer-
rocarril, el Víctor Balaguer,  la 
Masia Cabanyes, Can Papiol i 
La Sala es coordinen 
en un circuit que 
tindrà premi per 
a qui segelli la 
butlleta que 
es pot recollir 
in situ o des-
carregar dels 
webs. Música, 
als cinc espais, 
i aquest any amb 
una inauguració 
de la Nit, a càrrec de 
la Simfònica del Conservato-
ri Mestre Montserrat a Can Pa-
piol i, com a novetat, les inter-
vencions artístiques -ions, pre-
parades per Esther Sampietro, 
Sònia Martínez, Montse Virgili, 
J.M. Pinyol, Joan Nadal, Yol Ber-
nadó, Xavier Pascual, Pau Pin-
to, Mònica Guilera i Tim John-
son. Aquest any els museus no 
tancaran fins a la una. A banda 

de les exposicions, hi haurà ac-
tivitats, entre altres, la festa de 
presentació BBQ Vida, tot dis-
sabte amb Joan Colomo i Bigott 
a la Masia Cabanyes, que diu-
menge fa tallers infantils i visi-
tes durant el matí o la taula ro-
dona Museus i Paisatges Culturals 
al Penedès, el dimarts 24 (18,30 
h) al MFC.

 Vinseum, Cau Ferrat, Pau 
Casals i Maricel obren demà 
fins a les dotze de la nit. A Sit-
ges, el grup Sitges Canta oferi-
rà un concert coral dissabte (22 
h) al Palau Maricel, i diumen-
ge, a les sis de la tarda, al Museu 
Maricel es presenta l’estudi his-
tòric i arqueològic de Can Falç.

El Vinseum espera superar 
el miler de persones que l’any 
passat va rebre aquests dies. 

Per això ha preparat un 
Tast sub-21 perquè 

els joves entre els 
18 i els 21 anys 
aprenguin a va-
lorar les quali-
tats dels vins. 
És la segona 
jornada de por-

tes obertes i la 
tercera diumen-

ge, amb visites a les 
reserves del museu.

També l’accés al CIC La Fas-
sina de Sant Sadurní i al Museu 
Pau Casals del Vendrell serà de 
franc dissabte i diumenge. Al 
Pau Casals, amb visites teatra-
litzades dissabte (18 i 20.30 h 
gratuïtes) i un concert de pia-
no i clarinet el mateix dissabte, 
als jardins del Museu per gau-
dir de la Nit. (Totes les activitats 
a l’Agenda). 

El Vinseum en la primera jornada de portes obertes, dimecres. 

Durant anys, i abans de la foto-
grafia digital, aquesta càmera 
instantània li va permetre de re-
collir al moment allò que trobava 
pel camí. La polaroid és una obra 
única i irrepetible, en un mitjà, 
la fotografia, infinitament mul-
tiplicable.

Les dimensions de La Sala per-
meten ampliar l’exposició, que 
ja es va poder veure a l’octubre a 
Barcelona, i IEFG ha correspost a 
l’estima que Galmes tenia per Vi-
lanova sumant-hi més imatges i 
fotografies fetes aquí.

S’obre, ampliada, 
l’exposició de 
Miquel Galmes

La mostra s’inaugura 
avui, amb un caràcter 
retrospectiu

Ensenya la creativitat 
de Galmes i també 
l’experimentació tècnica

Les noves 
exposicions
L’exposició de Miquel Gal-
mes s’inaugura coincidint 
amb l’obertura, demà dis-
sabte, fins a la una de la ma-
tinada en la Nit dels Museus. 
La Sala hi tindrà, doncs, dues 
exposicions noves: la del fo-
tògraf, a la Sala de les Voltes, 
i l’exposició d’il·lustradors de 
la fira Conte Va! Va de con-
tes. Al Museu Víctor Bala-
guer s’hi podrà veure la tem-
poral ‘Llaverias i el mar’, inau-
gurada amb motiu del Dia In-
ternacional dels Museus.

Música, instal·lacions 
artístiques, visites i 
tallers fins diumenge

Els 
museus 

del Penedès 
obren demà fins 
a les 12 en la Nit 

dels Museus, 
fins a la una, a 

Vilanova


