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A ‘Íntim Santes’ l’Anna Aluart, despulla els ingre-
dients humans de la Festa Major atrevint-se a abstreure 
cadascuna de les persones que propicien els diferents 
elements i moments festius del seu medi, context i 
entorn. Després de conèixer la Festa Major com a 
fotoperiodista es tanca a l’estudi per practicar el retrat 
i el retoc, les disciplines que li són més suggestives. 
D’aquesta manera, precisament, fa elisió del brogit i 
es concentra en les expressions humanes, passant els 
diferents actes per un mateix sedàs conceptual i estètic. 

De la mateixa manera que un cirurgià repassa les 
eines abans de l’operació o en una cuina es practica la 
‘mis en place’ per a la correcta disposició dels ingre-
dients, l’Anna omple Can Marfà dels diferents perso-
natges que faran possibles els diferents actes, establint 
un espai ampli de diàleg entre fotografia i visitant, que 
omple el buit i s’acosta a cada acte establint sempre el 
mateix mecanisme. 

Fotògrafa i retocadora digital, cursa el Graduat en mitjans 
audiovisuals de la politècnica de Mataró i complementa 
els seus estudis amb un curs general de fotografia a l’IEFC i 
cursos d’especialització a l’escola Grisart. Es professionalitza 
l’any 2010 com a responsable de la secció de fotografia del Tot 
Mataró i Maresme, on fotografia la Festa Major de la ciutat 
durant 6 anys. Al 2015 fa un canvi i comença a treballar per 
diversos estudis de fotografia on aprèn a retocar fotografia 
de moda i fotografia del món del motor. Actualment té el seu 
propi estudi de fotografia que comparteix amb la seva parella i 
fotògraf  Sergio Ruiz, a Mataró.
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Foto portada:
Les noves generacions de l’infern aprenen i cremen a cor que vols. Els menuts 
que volen ser grans, rebels i alegres, asseguren el futur.



D’aquesta manera podem deambular entre fotogra-
fies i establir el nostre particular itinerari, aconseguint 
davant de cada retrat una relació íntima i fugissera. 
Tret el context també s’esborra el brogit. I resten els 
diferents botons que, premuts, activen el ritus festiu.

Aquest exercici permet una mirada diferent a totes 
les anteriors, repte important per cadascun dels que 
entomen l’encàrrec de retratar Les Santes. Ella ma-
teixa explica que “Volia emfatitzar i donar impor-
tància al que per a mi dóna vida a Les Santes, les 
persones”. Persones que ens poden sonar i d’altres 
que descobrim de nou, doncs ha volgut incloure 
rols que mai abans havien estat presents: la tra-
moia de la festa i els seus elements es reivindiquen 
al mateix nivell que els qui fan ballar les figures. 
L’exposició està inspirada en l’estil pictòric del tene-
brisme que ens explica que  “un estil que es basa 
en una aplicació radical del clarobscur, per al qual 
únicament les figures centrals destaquen il·lumina-
des d’un fons molt fosc amb el que he volgut elevar 
al personatge que ha adoptat una postura altiva per 
realçar la figura, per tal de portar-la a la grandesa”. Flabiol i tamborí, dolçor i ritme, melodia i contrapunt: 

el so més genuí. Guia a gegants, bastons i cavallets essent 
hereu d’una tradició de molt temps enrere.
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i a totes les persones 
que han participat, d’una 
manera o altra, a fer 
possible aquest projecte.

Dedicat al meu avi Paulí.

És els peus de l’Àliga i, també, el guia que des de fora 
assegura el transitar cerimonial de la figura més senyora. 
Rigor, atenció i elegància per una mateixa fi.



Inauguració

dimecres 18 de juliol, a les 19.30 h

Conversa amb Anna Aluart 

Diumenge 2 de setembre, a les 12 h

Horari:  

Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
Diumenges i festius d’11 a 14 h.

Tancat els dies 15 d’agost i 11 de setembre.

Horari durant Les Santes Festa Major de Mataró 

Del 19 al 21 de juliol: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Del 22 al 29 de juliol: de 17 a 20.30 h

     @lessantesmataro
     @lessantes

www.lessantes.cat
     @CulturaMataro 
     @culturamataro 
     Cultura Mataró

www.culturamataro.cat
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Can Marfà Gènere de Punt .  Museu de Mataró
Passatge de Can Marfà,  1
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