
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES I PINTURES  

AMB MOTIU DEL CENTENARI DEL BAR VERSALLES 
 

 

Ja fa bastant més d’un any,  el grup de fotògrafs “districteIXimatge”, el “Grup 

Taca” del Casal Catòlic  i el “Grup  Pintors de Sant Andreu”, ens vam proposar 

fer un treball conjunt de pintura i fotografia, consistent en organitzar una 

exposició amb la simbiosi de les dues tècniques, fotografia i pintura, tot 

coincidint amb el centenari del Bar Versalles. 

 

La idea va anar madurant i 

els fotògrafs van suggerir 

organitzar una sessió 

fotogràfica amb models, 

nois i noies vestits d’època 

convivint dins de l’Ambient 

Modernista del Bar 

Versalles escenificant el 

que podia ser un dia 

qualsevol de la vida del 

local, com si dels anys 15 

del segle XX es tractes, on 

no hi faltessin personatges 

de l'època com: la 

burgesia, els treballadors 

de les filatures, nuvis, 

amants, artistes bohemis, 

militars i senyores de 

moral distreta,... 

 

Tot plegat va ser menester 

agrupar més de 20 

persones entre actors, 

estilisme i maquillatge, 

personal del bar, fotògrafs 

i pintors, el que va 

representar moltes hores de dedicació pel que fa en preparar el guió, buscar 

els personatges, els vestits i atretzos, la caracterització, el muntatge de la 

il·luminació necessària, la coordinació de les escenes, etc, etc. Això i les moltes 

ganes de fer un treball que es recordés i, evidentment amb el consentiment i 

suport econòmic dels actuals responsables del Bar Versalles, donà el resultat 

que estem segurs es podrà gaudir en l’exposició.  

 



Varem acordar trobar-nos tots i totes un diumenge al vespre, desprès de la 

jornada laboral del bar, per preparar tot el muntatge i poder iniciar la sessió 

fotogràfica, abastant fins les tantes de la matinada. 

 

Des d’aquí volem aprofitar per destacar la col·laboració dels membres dels  

Grup de Teatre Antifaç i Grup de Teatre Arsènic, per poder portar a terme la 

sessió de fotos que serveix de base de tot el treball artístic posterior. 

 

 

 

Segons està previst i desprès de mesos de preparació, el proper 1 de març es 

farà la inauguració de l'exposició de les obres resultants. Els fotògrafs i pintors 

presentaran les seves obres que seran exposades a la sala polivalent del Bar 

Versalles, durant 30 dies. Aquesta exposició tindrà també itinerància per altres 

espais i sales d’exposició de la ciutat.  

 

Desitgem que gaudiu de les obres, inspirades en els inicis del BAR 

VERSALLES i que amb elles la vostra imaginació us traslladi als principis del 

segle XX del que era el nostre poble de Sant Andreu. 

 

Barcelona, desembre de 2014. 


