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El Centre Cultural Terrassa estrena la nova temporada d’exposicions 

amb més espais i varietat de disciplines   

Pintura, escultura, fotografia i còmic són les arts que es podran veure en una 

completa programació que porta 13 exposicions fins al mes de gener 

La reobertura de la Sala 5 i el nou espai d’art La Galeria, inaugurat el passat mes de 

juny, ha estat l’impuls definitiu per situar el Centre Cultural Terrassa en un dels espais 

expositius més actius i més grans de Catalunya. Més de 1.500 metres quadrats 

repartits en 6 sales de l’edifici de la Rambla d’Ègara. Per aquesta tardor s’ha programat 

una temporada expositiva variada i per a tot tipus de públic.  

La fotografia històrica ocupa un lloc destacat a la programació amb la ja inaugurada 

retrospectiva de Carles Fontserè en els seus anys d’exili. També veurem la crònica 

fotogràfica dels anys 30 a través de la càmera d’Agustí Centelles i les imatges 

estereoscòpiques d’Emili Juncadella, fotografies de muntanya de principis del segle XX 

i que es poden visualitzar amb efecte 3D. Kati Riquelme també emula a tècniques 

fotogràfiques antigues, en aquest cas del segle XIX (col·lodió humit), per presentar una 

col·lecció de retrats que es podran veure a l’Espai La Galeria. 

La pintura ha estat sempre un llenguatge present al Centre Cultural Terrassa amb un 

extens fons d’art de la Col·lecció Fundació Antiga Caixa de Terrassa, a finals de mes 

obrirà amb una nova selecció de quadres i escultures, un espai que periòdicament es 

renova per mostrar aquest fons que ens permet fer un recorregut per la pintura 

catalana dels segles XIX i XX. En aquesta ocasió el recull d’obres parteix del criteri que 

són peces provinents de donacions al Centre Cultural. 

Martín Carral i Carmen Anzano, Anna Taratiel, Rosa Torres i el recentment premiat 

amb el Premi BBVA de Pintura Ricard Camí, Manu Vb Tintoré, són els altres autors que 

estaran presents aquesta tardor a més del renovat Espai Romà Vallès amb l’exposició 

de la sèrie Gemetria i Informalisme. 
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L’escultura de l’artista terrassenc, Albert Novellón, torna de nou al Centre Cultural 

amb la presentació d’una obra escultòrica de la mà d’ Amics de les Arts i Jonvetuts 

Musicals de Terrassa. 

El còmic també hi serà present aquesta temporada amb la Col·lecció de Joan Rojas, 

una exposició amb il·lustracions originals de Walt Simonson, Bill Sienkiewicz, José Luis 

García López o Rafael López. 

 

CALENDARI D’EXPOSICIONS 

Carles Fontserè (fins al 17 de setembre) Sala 3 i 4 · fotografia 

El Centre Cultural Terrassa es fa ressò a nivell nacional de la basant fotoperiodista del 

reconegut cartellista Carles Fontserè, que enguany se celebra el centenari del seu 

naixement en un conjunt d’activitats arreu del territori català. Aquesta exposició posa 

al descobert l’àmplia producció fotogràfica de l’artista en els seus anys d’exili i que el 

van portar a viatjar a Mèxic, Londres, Nova York i París.  

 

Anna Taratiel (fins al 25 de setembre) Espai La Galeria · pintura 

La temporada de tardor ha arrencat amb l’obertura de l’exposició pictòrica d’Anna 

Taratiel, artista local que ens últims anys a viscut i treballat a Holanda en el camp de la 

pintura geomètrica, abstracta i mural. L’obra de Taratiel ha captivat a grans marques i 

ciutats que l’han escollit per omplir de forma i color espais d’arreu del món. Una obra 

singular que es pot veure ja en petit format a l’Espai La Galeria de la mà de la 

Tigomigo. 

 

Pintura i escultura de la Col·lecció (a partir del 15 de setembre) Sala 1 

Un recull de peces d’artistes com Raimond Vayrela, Fèlix Plantalech, Sergi Barnils, 

Ramón Cortés, Octavi Intente i Toni Catany que van fer una donació al Centre Cultural. 

Aquesta exposició és un agraïment a la confiança dels artistes amb l’entitat. 
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Romà Vallès (fins al 26 de novembre) Sala 5 · pintura 

L’Espai Romà Vallès recupera la Sala 5 i la reobra al públic de forma ininterrompuda 

amb l’exhibició de l’obra d’aquest mestre de l’informalisme. Vallès va cedir 680 peces i 

documentació a la Fundació Antiga Caixa de Terrassa i ara s’exhibeixen de forma 

gradual. Fins al novembre s’exposen una vintena d’obres de la sèrie Geometria i 

Informalisme (1968-1969), una breu etapa de l’artista on predominen les formes 

geomètriques que es juxtaposen damunt d’espais nebulosos evocant a la sèrie 

anteriorment exposada, Cosmogonies.  El 16 de desembre s’inaugura la sère 

Bioformisme, una exposició comissariada per Conxita Oliver. 

 

Herois de Paper (del 21 de setembre al 23 de d’octubre) Sala 2 · còmic 

L’agrupació de Col·leccionistes de Terrassa organitza una mostra que recull una 

vuitantena de dibuixos originals d’autors de còmics de diferents països recopilats pel 

col·leccionista terrassenc Joan Rojas. Entre els autors representats figuren Walt 

Simonson, Bill Sienkiewicz, Jim Starlin, Dave Cockrum, Alan Davis, José Luis García 

López o Rafael López Espí, així com els terrassencs Dani Zarzuelo, Miquel Montlló i 

Oriol Hernández. 

 

Manu Tintoré (del 22 de setembre al 5 de novembre) Sala 3 i 4 · pintura 

Territoris de l’oblit és una mostra individual de l’artista Manu Vb Tintoré i forma part 

del Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 2015. L’exposició vol reconèixer l’obra de 

l’artista i pretén acompanyar-lo en la seva promoció i projecció. A través dels seus 

quadres veurem com l’artista s’expressa a través de la línia, la forma i el color. Els seus 

quadres són plens d’arbres, pedres i textures que evoquen una manera molt particular 

de veure la naturalesa i de representar-la. Un paisatge interior que, en molts sentits, és 

la seva resposta a tot el que el rodeja. 
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Albert Novellón (del 6 d’octubre al 30 d’octubre) Espai La Galeria ·escultura 

Conegut artista terrassenc, Novellón es considera del grup d’artistes que, influenciats 

per les corrents avantguardistes del segle XX, ha volgut experimentar amb l’art a la 

recerca d’experiències utòpiques. La seva trajectòria professional compta amb 

diversos reconeixements, com el Premi Eugeni d’Ors i Premi Rafael Llimona en el 

Concurs de Pintura Jove organitzat per la Sala Parés de Barcelona o el Primer Premi de 

la IX Biennal de Pintura Ciutat de Terrassa. L’exposició està comissariada per Amics de 

les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. 

 

Martín Carral · Carmen Anzano (del 27 d'Octubre al 27 de Novembre) Sala 2 · pintura 

Dos mons, dues realitats és la proposta d’aquest tàndem artístic on les seves creacions 

parteixen de la interpretació que cadascun d’ells té del seu propi cosmos. Martín 

Carral plasma en les seves pintures/trànsfer una cosmologia urbana, arquitectònica, de 

trànsit humà, on les diverses geografies esdevenen un territori propici per la indagació 

plàstica. L’obra de Carmen Anzano configura una poètica de les trames, de les formes, 

dels volums, de l’orgànic, sent així obres versàtils i proposant a l’espectador una 

llibertat en les seves lectures. 

 

Kati Riquelme (del 3 de novembre al 26 de novembre) Espai La Galeria · fotografia 

Fotògrafa nascuda a Xile, ha trobat en les tècniques fotogràfiques del segle XIX, i en 

concret en el col·lodió humit, el llenguatge que li permet expressar les seves 

inquietuds i explorar la fotografia des d’una òptica plàstica i intimista. A l’Espai La 

Galeria presenta una col·lecció inspirada en un poema d’Enrique Lihn La vellesa del 

narcís. Retrats que es fonen sobre pedres negres, que parlen de l’absència i de 

l’essència.  
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Agustí Centelles (del 10 de novembre al 8 de gener) Sala 3 i 4 ·fotografia 

Considerat el primer fotoperiodista català, es mostra  una memòria visual completa de 

més d’un centenar de fotografies del que van ser els anys 30 al nostre país. Des de 

l’adveniment de la Segona República fins a l’esclat de la Guerra Civil i la vida dels 

refugiats als camps de concentració francesos. Instantànies intuïtives i agosarades, 

amb compromís estètic, dels rostres de milicians, ciutadans anònims i figures clau com 

Manuel Azaña, Francesc Macià, Lluís Companys, Buenaventura Durruti i La Pasionaria, 

entre d’altres. L’exposició, produïda per la Fundació Vila Casas, ara es podrà veure a 

Terrassa.   

 

Rosa Torres (del 3 de novembre al 26 de novembre) Espai La Galeria · pintura 

L’artista valenciana desenvolupa una autèntica revolució en l’ús del color. Sense seguir 

cap teoria prèvia, dóna un repertori profund de les possibilitats i relacions que les 

gammes de color ens poden oferir. És aquí on Rosa Torres es consolida com una de les 

pintores més singulars i revolucionàries que tenim. 

 

Emili Juncadella (del 1 de Desembre al 29 de Gener) Sala 2 ·fotografia  

Emili Juncadella (-1936) aventurer, fotògraf i pirineista, va ser un gran viatger i el 

propietari del Castell de Montesquiu. L’exposició recull una petita mostra de les 500 

plaques estereoscòpiques que es varen trobar al castell, pertanyents a ascensions 

efectuades als Pirineus i Pics d’Europa entre el 1910 i el 1927. El fet que estiguin 

impreses en sistema anàglif permet la seva visualització amb efecte 3D, semblant a 

com es miraven les fotografies estereoscòpiques a principis del segle passat. 

 
Horari exposicions 

 
De  dilluns a dissabte, de 16 a 21 h. Diumenges i festius obert els dies de funció.  
http://www.fundacioct.cat/exposicions-home/ 

Comunicació  T 93 780.64.31    comunicacio@fundacioct.cat Facebook | Twitter @CCulturalTRS 
 

                                                                                                                         NOTA DE PREMSA 
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