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L’arquitecte Josep Maria
Torra Pla oferirà avui a la
sala Rafael Masó de la De-
marcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (19.30 h) la
conferència titulada Foto-
grafia i oblit, la relació en-
tre la fotografia i l’arqui-
tectura, amb motiu de les
dues exposicions que es

podran veure a la seu del
col·legi fins al 25 de febrer:
Sigurd Lewerentz, foto-
grafies de l’obra construï-
da i Im Ruhrgebiet; paisat-
ge industrial a la conca del
Ruhr.

La conferència versarà
sobre la relació entre la fo-
tografia i l’arquitectura
partint de les mirades foto-
gràfiques de les dues expo-
sicions, que són formal-
ment diferents i que com-
parteixen la voluntat, o si
més no ho intenten, de no
condicionar la informació.
En relació amb aquesta
mirada, Torra Pla agafa
l’assaig més conegut del fi-

lòsof i fotògraf Vilém Flus-
ser, Cap a una filosofia de
la fotografia, que conside-
ra la invenció de la fotogra-
fia un esdeveniment histò-
ric tan important com ho
va ser, fa uns 4.000 anys, la
invenció de l’escriptura li-
neal, i profetitza que les

“imatges tècniques” subs-
tituiran els textos en el
nostre món.

L’exposició Im Ruhrge-
biet; paisatge industrial a
la conca del Ruhr, comis-
sariada per Josep M. Torra
Pla, mostra el paisatge in-
dustrial de la conca del

Ruhr, a Alemanya, amb les
fotografies fetes pel fotò-
graf alemany Dieter
Schmidt, per al qual el fo-
tògraf és algú que mira, i la
seva mirada és profunda i
no hauria de deixar-se em-
portar per prejudicis, mo-
des o formalismes que

agreguin opacitat a l’esce-
na. I amb aquesta mirada
és com ens ensenya la re-
gió o conca del Ruhr
(Ruhrgebiet,en alemany),
una zona d’elevada con-
centració urbana al nord-
oest d’Alemanya, amb una
població de 5,3 milions
d’habitants que conforma
l’àrea urbana més àmplia
d’Europa, i que està forma-
da per una sèrie continua-
da de ciutats industrials li-
mitades pels rius Ruhr (al
sud), Rin (a l’oest) i Lippe
(al nord). Al sud-oest limi-
ta amb el territori de Berg
(Bergisches Land).

Per altra banda, Sigurd
Lewerentz, fotografies de
l’obra construïda mostra
algunes de les principals
obres construïdes de l’ar-
quitecte suec Sigurd Le-
werentz a través de les fo-
tografies que va fer l’arqui-
tecte Josep Maria Torra
Pla durant dos viatges fets
a Suècia durant els anys
1990 i 1994. ■
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a Una conferència de
Josep M. Torra
inaugura avui dues
exposicions al COAC

La relació de
la fotografia
i l’arquitectura

Una de les imatges captades per J.M. Torra de l’obra arquitectònica de Lewerentz ■ COAC

En aquest Estat forjat en
l’oblit, l’actriu i creadora
Carla Rovira furga en les
ferides obertes d’una so-
cietat marcada encara per
la Guerra Civil. Ho fa a tra-
vés d’una peça teatral
molt personal, coproduïda
per Fira de Tàrrega i Tem-
porada Alta, que torna a la
Sala La Planeta de Girona
amb dues funcions, que
tindran lloc demà i dissab-
te (21 h).

Màtria parteix d’una
investigació familiar ini-
ciada per la mateixa Carla
Rovira el 2015 a l’entorn
de la figura d’un tiet de la
seva mare: Enrique Isart
Alonso, que va morir afu-
sellat pel franquisme el 14
d’agost de 1939 a Cartage-
na. “Vaig descobrir que el
seu cos roman desapare-
gut des d’aquella data en
un de tants marges en què
s’ha construït la Transició

exemplar de l’Estat espa-
nyol”, explica Rovira. Va
ser arran d’unes cartes
–en una d’aquestes hi ha
un missatge a la seva mare
en què li deia: “Madre, va-
lor!”– que va poder re-
construir i “salvar de la in-
visibilitat” aquesta perso-
na de la qual poc havia
transcendit i sabien a la fa-
mília.

Manllevant una frase
del pensador i antropòleg
Manel Delgado que la va
marcar a ella (“La història
la fan els historiadors. La
memòria la fem col·lecti-
vament tots nosaltres”), la
directora i performer ha
elaborat escènicament un
viatge artístic al voltant de
la memòria i l’oblit, amb
què reconstrueix la me-
mòria de la seva família (i
alhora del país) a través de
la veu de les eternes obli-
dades: les dones. Aquí en-
tra amb força una altra fi-
gura familiar, Virginia
Alonso i altres dones de la

família que també van in-
tervenir en la investigació.
“En realitat el que faig és
regalar a la societat me-
mòria privada que trans-
cendeix a història col·lec-
tiva”, subratlla.

Màtria està concebuda
com una conferència que
narra cronològicament la
pròpia investigació i que,
com avança l’autora, es
complica a mesura que
avança. “Igual que el pro-
cés que vaig emprendre,
van sorgint fronts oberts.”
I escenogràficament, la
peça es representa amb el
públic encerclant els in-
tèrprets: Marc Naya, Àn-
gela Pitarch, Carla Rovira.

Al final, són tres gene-
racions les que separen el
drama de la Guerra Civil
de l’actualitat: la dels que
ho van viure, la dels que no
en van poder parlar per
por i la dels que no poden
creure que això pogués
passar. En acabar, el pú-
blic encuriosit s’acosta a

mirar de prop les cartes i
documents, els testimonis
d’aquesta història privada
i ara amplificada.

Teatre d’humor
A la mateixa Sala La Pla-
neta, diumenge, 21 de ge-
ner (18 h), Miguel Nogue-

ra portarà l’espectacle Ul-
trashow, a través del qual
explica una trentena
d’idees, ocurrències, imat-
ges mentals o pensa-
ments. Una obra, a cavall
entre la conferència i la pe-
ça teatral, abocada a la co-
mèdia en què el monolo-

guista té marge per a la im-
provisació i prendre bifur-
cacions inesperades. El to
del discurs pot ser vehe-
ment, com el d’un telepre-
dicador o un líder totalita-
ri, i en ocasions suau i in-
formal, com el d’un estu-
diant adolescent. ■
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‘Màtria’ remou
la memòria
col·lectiva

La Virgen del Tránsito de Zamora, present a ‘Màtria’


