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Les bones històries son plenes de detalls.
Els detalls importants es troben observant amb atenció.
Per observar amb atenció cal ampliar la imatge, convertir-te en rastrejador implacable i pacient.
Zoom in:
A sota el morro del primer cavall. Una nena mira a través de la pantalla d’una càmera
digital. Qui utilitza càmeres digitals en un món de smartphones? Rere seu un home
l’observa, ajupit també, i per la postura sembla que estigui a punt de saltar-li a sobre.
Zoom in:
Darrera de la filera d’espectadors una noia sola: anorac blau, braços plegats. Té el
cap girat i no observa l’espectacle animal com tothom; seriosa mira directament a
l’objectiu de la càmera, desafiant als qui mirem la foto.
Zoom in:
Entre el públic, just al darrera d’una família asseguda al terra. Una dona, posició
corporal tensa, mira concentrada el mòbil; rep o envia un missatge. Quelcom greu,
torbador, preocupant.
Zoom out:
Tres línies rectes uneixen a les tres protagonistes i formen un curiós triangle.
Històries. Detalls. Observar.

Gerard Guix (Vic, 1975). Escriptor, dramaturg i professor de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Ha publicat quatre novel·les (amb traduccions al castellà i al francès), una
trilogia Young Adult i ha estrenat una desena d’obres de teatre. Després de vuit anys de
silenci és a punt de publicar una nova novel·la i tota la seva obra anterior serà recuperada
en format digital.

Obertura de l’exposició, dijous 13 de maig a les 19 h

ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 · www.acvic.org · info@acvic.org
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Festius tancat.

Segueix-nos al Facebook, Instagram, Twitter i Youtube.

Disseny: natnots.cat

Albert Llimós Verdaguer (1986). Cursa tres anys de fotografia a l’IEFC (2004-2007).
Seleccionat a la mostra de fotoperiodisme Jove Clic’06 per a una exposició itinerant. El
2004 va començar a col·laborar a El 9 Nou; el 2007 s’incorpora en plantilla i des del 2019
és responsable de la secció de fotografia.

▼ Albert Llimós. Baixada de Mulats d’Espinavell. Octubre de 2018.
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