EL CEL PRIM

Imatges cosides amb paraules
BERTA VALLRIBERA

inauguració
12_06_2017 • 19 h
12_06_2017 • 28_07_2017
ESPAI BETÚLIA
C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55
+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat
https://www.facebook.com/EspaiBetulia
Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
El 23 de juny a la tarda estarà tancat.
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EL CEL PRIM
Imatges cosides amb paraules

El cel prim és una exposició de fotografia
literària, o de literatura fotogràfica,
una transposició del llibre homònim
de la jove creadora barcelonina Berta
Vallribera (Calella, 1997).
Consisteix en un seguit de fotografies
que no responen a un plantejament
homogeni, sinó que van sorgir d’una
forma inconnexa. En acabat, va
concebre un tema que pogués relligar
les imatges i en va escriure un text,
esdevingut a la fi un llibre, on el gest i
la paraula s’interpel·len.
L’obra que en resulta reflecteix una
interpretació personal del món: a
través de la figura de l’àvia, l’autora
presenta un entorn íntim i fa un repàs
del que sent més proper. Com si fos un
inventari de dubtes, el diàleg entre text
i fotografia dibuixa les incerteses de la
vida als ulls d’una noia de disset anys.
Es tracta d’una exposició crítica de la
quotidianitat, una carta o un poema
cosit amb imatges.
La transgressió dels límits entre
fotografia i literatura aconsegueix que
l’una es fongui en l’altra. D’aquesta
manera, tots dos llenguatges –el mot i
la visió- prenen la mateixa importància
i els fragments escrits estan emmarcats
com les fotografies.
En aquesta mostra, els marcs són un
desplegament del llibre. La disposició
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de les imatges crea un fil visual que uneix
els escrits i el rengle que configuren
ens convida a seguir la narració, la
construcció lineal d’una història.
Al capdavall, una extensió gegant
redimensiona el text i les paraules
prenen un altre sentit. Les cadires
ens conviden a seure, a aturar-nos
per capbussar-nos-hi. Així, la lletra
es converteix en un objecte de
contemplació que no tan sols llegim
sinó que també mirem. Com qui va a
un cinema o a un teatre, seiem aquí per
percebre i viure com, als textos, també
hi passen coses.
Carles Duarte

El cel prim, de Berta Vallribera
és una producció de Can
Manyé Espai d’Art d’Alella,
que arriba a l’Espai Betúlia de
Badalona just quan se celebren
el desè aniversari d’Espais de
Poesia, i el desè aniversari de
l’Espai Betúlia.

Activitats
complementàries
11_07_2017 • 19.30 h
Visita guiada amb Berta Vallribera

Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
El 23 de juny a la tarda estarà tancat.
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