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Fotografies de Martí Estupiñà

EXPOSICIÓ

La Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13

Visites guiades de l’exposició a càrrec   
de Martí Estupiñà

Diumenge 2 maig a les 6 de la tarda  
Diumenge 23 maig a les 6 de la tarda  
      
Aforament limitat a 15 persones.    
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades

Horari 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre

Martí Estupiñà Morella
Martí Estupiñà va néixer a Sant Celoni el 1999. És 
molt jove: té 21 anys i moltes coses per explicar. 
L’interès per la imatge se li va despertar ben aviat a 
casa mateix. El seu pare, Miquel Estupiñà (Grano-
llers, 1966), és un gran apassionat de la fotografia i 
ha sabut comunicar aquest entusiasme als seus fills. 
La mare, Montse Morella (Sant Celoni, 1969), és una 
perruquera reconeguda i atrevida, que no deixa 
indiferent. En Martí és fruit d’aquesta barreja. Va 
estudiar fotografia a Barcelona, ara està estudiant 
cinema (direcció de fotografia), i veu en el món del 
cinema i la fotografia el seu futur. Compartir aquest 
món amb el públic és un dels seus grans plaers. El 
2019 ja va participar, amb altres fotògrafs, en el 
desplegable amb imatges de les Gitanes de Sant 
Celoni a indrets emblemàtics del poble, i ara ens 
ofereix aquesta visió de la pandèmia en blanc i 
negre. En Martí és un enamorat del poble i el territori 
que ens envolta i sempre va amb la càmera a la mà. 
És una mostra del bon planter de fotògrafs que tenim 
al Baix Montseny. 

Pàgina web: 
www.instagram.com/m.estupinya

Adreça electrònica: 
martiestmor@gmail.com
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Martí Estupiñà va tenir la idea de reflectir aquest poble 
desolat i buit, aquest poble pandèmic i confinat, i va 
demanar permís a l’Ajuntament per poder sortir i fer 
fotografies, tot i les restriccions de moviments i els tocs 
de queda. Amb les sortides diàries, una hora cada 
dia de la setmana, anava retratant el que passava 
-i evocant el que no passava- als carrers de Sant 
Celoni... també va anar a l’hospital, per intentar 
posar-se en la pell dels sanitaris: una mirada a la 
malaltia des de dins.  Silenci, solitud, angoixa, 
incertesa... però malgrat tot, vida, vida en diferents
 llocs i moments. 

Els carrers buits, els carrers amb gent, l’hospital... 
aquests són els temes de l’exposició que ens presenta 
Martí Estupiñà, una mostra colpidora de la qual se n’ha 
pogut fer un tast parcial a Sant Esteve de Palautordera i 
al col·legi Cor de Maria.

Ja fa més d’un any que va començar la pandèmia. 
No cal fer memòria, tots la tenim ben present i 
encara n’estem patint les fatídiques conseqüències. 
La Covid-19 ens deixarà una empremta inesborra-
ble a tots plegats, i molt especialment a les famílies 
que han perdut persones estimades.

Sant Celoni confinat


