
FA 45 ANYS QUE EN TINC 45
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De Lucia Perera Stocco

Del 8 d’octubre al 10 de desembre
a la Torre Vella



Fa 45 anys que en tinc 45 és un homenatge a la vellesa a través d’un seguit de 
retrats emocionals de persones que tenen més de noranta anys.
La vellesa és una etapa de la vida que cada cop es perllonga més en la nostra 
societat moderna, se’ns exigeix ser eternament joves i saludables.
 
És un cicle que ens costa assumir. Com l’últim quart d’hora que ens queda de 
vida i ens fa por que arribi a l’hora en punt. 
Per això, aquest projecte vol mostrar tot el que no mostren la publicitat i els 
mitjans de comunicació. Deixo de banda la part estètica i estereotipada de les 
persones i mostro simplement la part quotidiana de cada vell i vella; persones 
que viuen la seva realitat, un camí ple d’històries, èpoques, llocs i tot tipus de 
gent. I com deia Pablo Neruda a Oda a la edad: “Todos los viejos llevan en los 
ojos un niño.” I aquestes fotografies se centren en les seves mirades, ja que són 
les que ens apropen a la seva essència.
 
 
Lucía Perera Stocco, nascuda a Rosario (Argentina) el 1984 i veïna de Riudoms 
des de ben petita. És fotògrafa i treballa com a freelance des de l’any 2007. La 
seva especialitat fotogràfica és el retrat, ja que les persones són una peça clau 
del seu treball. Té un gran interès per trencar la part estètica de la imatge i mos-
trar la cara més humana de les persones i, en especial, la de col·lectius minorita-
ris als quals poques vegades se’ls dona veu.



Ens plau assistir a una nova trobada amb l’art, en aquesta ocasió, a través de la 
fotografia, on les imatges reflecteixen l’etapa més rica, probablement, de la vida 
de les persones. L’etapa de plenitud de consciència, on tots els records es duen 
a la motxilla i es poden compartir en tertúlies de sobretaula, al voltant de la 
família, tot assaborint una bona tassa de cafè.

La Torre Vella acull una mostra de la fotògrafa professional, especialitzada en 
retrat, Lucía Perera Stocco, nascuda a Rosario (Argentina) el 1984, afincada, 
actualment, a Riudoms. En ella, les imatges, retrats de persones grans, parlen 
per sí soles. “Fa 45 anys que en tinc 45” vol reflectir la naturalitat de diversos 
moments de la vellesa, on els homes i les dones expliquen anècdotes i fan 
balanç de la seva trajectòria vital, per donar pas a lliçons de vida, plenes de 
significat. 

Són quaranta-cinc retrats en blanc i negre de persones de pobles i ciutats de la 
província i també alguna de fora. Escenes quotidianes d’homes i dones que van 
viure la Guerra i que són ara protagonistes d’un treball que, tal vegada, té més 
sentit que mai, havent transcorregut un any i mig, per molts, d’aïllament.

Us convidem, doncs, a gaudir d’aquesta proposta artística, on Salou, a través de 
la Carmen, nascuda el 1928, i persones d'altres poblacions com Reus, Cambrils, 
Riudoms, Mont-roig del Camp, Vinyols, Tarragona i Barcelona hi tenen un paper 
protagonista. A través de la mostra, es vol donar veu i visibilitat a una important 
etapa de la vida que, moltes vegades, passa de puntetes per la societat.

Xavier Montalà
Regidor de Serveis 
Culturals

Pere Granados
Alcalde de Salou



Ana Fenoy
1926

“Desechad tristezas y melanco-
lías. La vida es amable, tiene 
pocos días y tan sólo ahora la 
hemos de gozar”.
Federico García Lorca

Anna Maria Ortiz
1924

“Bo és tenir l’alegria a casa i no 
haver de menester de buscar-la 
fora”.
Johann Wolfgang von Goethe



Antonio Martínez
1928

“Cantar es una forma de escapar. 
Es otro mundo”.
Edith Piaf

Berta Alícia Bacelis
1915

“La serenidad es sólo la corteza 
del árbol de la sabiduría, y sirve 
para preservarla”.
Confucio



Carme Parga Alborja
1928

Un sueño y un pasaporte...como 
las aves, buscamos el norte...
Jorge Drexler

Dolors Cuadrada 
1927

“La bondat és l’única inversió que 
mai fa fallida”.
Henry David Thoreau



Encarna Pareja
1927

“La vida no es la que uno vivió, 
sino la que uno recuerda y cómo 
la recuerda para contarla”.
Gabriel García Márquez

Francisca Pijuan
1924

“No hem de gatejar quan tenim 
l’impuls de volar”.
Helen Keller



Francisco Guillen
1924

“Qui té un veritable amic pot dir 
que viu amb dues ànimes”.
Arturo Graf

Isidre Aloy
1925

“La música és el veritable 
llenguatge universal”.
Carl Maria von Weber



José Panero (Pepe)
1925

“Ser hermano no tiene que ver 
con la carne o la sangre, basta con 
tener un corazón dispuesto”.
Anónimo

Lluís Sarobé
1925

“Roser, flor de la meva vida”.
Lluís Sarobé



Manuel Sánchez
1927

“Para ser humilde se necesita 
grandeza”.
Ernesto Sabato

Mercè Vallverdú
1927

“Amb 3 anys, ja era feminista 
perquè després de fer les feines 
de l’escola, als nens anaven a 
jugar i a mi m’obligaven a cosir”.
Mercè Vallverdú



Natividad Guillén
1926

“Viu com si anessis a morir demà 
però aprèn com si haguessis de 
viure per sempre”.
Anònim

Roser Ferré
1927

“La intel·ligència és la capacitat 
d’adaptar-se al canvi”.
Stephen Hawking



Rossend Bonet
1925

“Tot el que sóc o espero ser li dec 
a l’angelical sol·licitud de la meva 
mare”.
Abraham Lincoln

Teresa Carreras
1917

“Quan ets infant no pots pensar 
en cap necessitat més important 
que la protecció d’un pare”.
Sigmund Freud



Xavier Amorós
1923

“Si no es parla mai d’una cosa és 
com si no hagués succeït”.
Oscar Wilde

Teresa Cabrisses
1922

“El pare deia: No es pega ni a les 
bèsties! Això si, ens castigava 
sense anar al cinema a la meva 
germana i a mi”.
Teresa Cabrisses





Horari de visites
Torre Vella:

Tardor - hivern: 
De dilluns a dissabte de 18 a 20 hores. 

Diumenges i festius, tancat.

Entrada gratuïta. Aforament limitat

Carrer Arquebisbe Pere Cardona s/n
43840 Salou (Tarragona)

Telèfon: 977 38 32 35
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