
Un	  punt	  de	  vista	  	  
Text	  d'Antoni	  Gelonch	  Viladegut	  
	  
Entre	  el	  12	  de	  desembre	  del	  2013	  i	  el	  30	  de	  gener	  del	  2014	  es	  podrà	  visitar	  a	  la	  
Sala	  d’Exposicions	  del	  Govern	  d’Andorra	  l’exposició	  “Un	  punt	  de	  vista”,	  
conformada	  a	  partir	  dels	  fons	  de	  la	  Col.lecció	  Gelonch	  Viladegut.	  
	  
Serà	  la	  culminació	  d’un	  projecte	  iniciat	  ja	  fa	  temps	  i	  ben	  resolt	  gràcies	  a	  la	  tenacitat	  
i	  el	  treball	  de’n	  Sebastià	  Petit,	  que	  ha	  treballat	  conjuntament	  amb	  el	  Govern	  
d’Andorra.	  A	  l’amic	  Sebastià	  i	  al	  personal	  implicat	  del	  Ministeri	  de	  Cultura	  del	  
Govern	  andorrà	  els	  hi	  vull	  donar	  les	  gràcies	  més	  sinceres	  pels	  bons	  moments	  
passats,	  per	  les	  angoixes	  compartides	  i	  per	  la	  bona	  entesa	  que	  ha	  permés	  dur	  a	  
terme	  l’exposició.	  
	  
Gràcies	  que	  vull	  fer	  extensives	  a	  en	  Miquel	  Desclot,	  reconegut	  escriptor,	  que	  ha	  
tingut	  l’amabilitat	  d’escriure	  un	  text	  que	  serveix	  de	  marc	  de	  referència	  i	  d’encaix	  al	  
conjunt	  de	  l’exposició.	  Aquest	  text,	  que	  te	  com	  a	  títol	  “La	  il.lusió	  d’aturar	  la	  
transformació	  contínua”,	  parteix	  del	  fet	  d’entendre	  l’univers	  com	  un	  animal	  en	  
creixença	  i	  els	  humans	  com	  uns	  éssers	  que	  hem	  experimentat	  sempre	  un	  neguit	  de	  
fons	  que	  no	  ens	  ha	  deixat	  viure	  tranquils,	  de	  manera	  que	  hem	  acabat	  empenyent	  la	  
nostra	  consciència	  de	  partícules	  indefenses	  en	  direccions	  diverses.	  I	  això	  no	  són	  
res	  més	  que	  unes	  pinzellades	  d’un	  text	  ric	  en	  figures,	  giragonses	  i	  reptes	  per	  al	  
pensament.	  Un	  text	  que	  val	  molt	  la	  pena	  llegir	  pausadament	  per	  tal	  de	  treure’n	  tot	  
l’entrallat.	  
	  
Aquesta	  exposició	  no	  és	  cronològica	  ni	  està	  establerta	  per	  tècniques	  o	  períodes,	  
sinó	  que	  agrupa	  diferents	  gravats	  del	  fons	  de	  la	  Col.lecció	  per	  a	  presentar-‐los	  en	  
funció	  d’àrees	  temàtiques	  o	  d’afinitat	  visual.	  En	  aquest	  sentit,	  el	  treball	  del	  
comissari	  Sebastià	  Petit	  és	  digne	  de	  tota	  lloança.	  El	  resultat,	  que	  us	  invito	  a	  
contemplar	  in	  situ,	  resulta	  força	  espectacular.	  
	  
Andorra	  és	  un	  país	  petit	  envoltat	  de	  colosos	  però	  que	  vol	  fer	  i	  fa	  el	  seu	  camí,	  
malgrat	  les	  dificultats	  del	  moment.	  I	  per	  a	  fer	  front	  a	  aquestes	  dificultats	  està	  
amatent	  a	  la	  recerca	  de	  noves	  ideees	  i	  busca	  noves	  possibilitats	  d’atracció.	  És	  ben	  
sabut	  que	  m’agrada	  el	  dinamisme	  de	  les	  persones	  i	  dels	  col.lectius,	  per	  això	  em	  
captiva	  el	  dinamisme	  dels	  andorrans	  i	  per	  això	  em	  complau	  tan	  que	  aquesta	  
exposició	  es	  faci	  a	  Andorra	  i	  amb	  el	  seu	  Govern.	  
	  
La	  feina	  ja	  està	  feta,	  ara	  només	  cal	  que	  en	  gaudiu.	  Bona	  exposició!	  
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