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Cultura
FOTOGRAFIA

El ‘dream team’ dels fotògrafs 
reclama un Centre Nacional 

quedar al calaix. A Catalunya, tres 
quarts del mateix: el Centre Nacio-
nal de Fotografia va ser un dels 
grans projectes que Ferran Masca-
rell va anunciar el 2015 durant la se-
va etapa com a conseller de Cultura. 
Mascarell va presentar el projecte 
traient pit d’unes xifres extraordi-
nàries: un patrimoni de 35 milions 
de fotografies repartides en més de 
323 arxius i d’un Centre Nacional 
que aniria a l’Esplanada dels Mu-
seus. Però, dos anys després, el Pla 
de Museus presentat per l’equip del 

conseller Lluís Puig el va descartar 
–seguint un informe de Marta Gili, 
que aleshores era la directora del 
Jeu de Paume parisenc– perquè va 
considerar que ja hi havia prou cen-
tres dedicats a la fotografia i que el 
que calia era fer-ne més “difusió”. 
De tota aquella iniciativa n’ha que-
dat el Pla Nacional de Fotografia, 
que des de fa dos anys està paralitzat 
pel ball de titulars al departament 
de Cultura i per la pandèmia.  

Però ni des de la plataforma ma-
drilenya ni les diverses fonts con-

Ni a Madrid ni a Barcelona s’ha fet realitat un equipament de difusió que el sector veu necessari 

sultades per l’ARA no parlen de po-
tenciar les exposicions, que ja són 
potents tant a Madrid com a Barce-
lona, sinó de fer més feina de por-
tes endins. “El Centro Nacional de 
Fotografía no pretén ser simple-
ment un museu, sinó un node dinà-
mic, obert a les col·laboracions amb 
la universitat i que generi projectes 
multidisciplinaris”, diu el manifest 
de la plataforma.  

A Laura Terré, comissària i 
membre d’aquesta plataforma i una 
de les expertes independents del 
Pla Nacional de Fotografia de Cata-
lunya, li agrada més parlar d’un 
“observatori”. “Si no tenim un cen-
tre, cal tenir una mena d’oficina que 
coordini totes les accions que es 
porten a terme des del Pla Nacional 
de Fotografia. Seria ideal tenir un 
referent de centre, on es podrien 
prendre decisions i atendre aspec-
tes que ara estan orfes. No estem 
parlant d’un centre en què es pro-
gramen unes activitats, això ja s’es-
tà fent, i l’activitat fotogràfica de 
Barcelona està molt bé –explica 
Terré–. Malauradament, el centre 
és una inversió que necessita molts 
recursos però té poc cartell polític”. 

La fotografia catalana i espanyola 
arrossega l’estigma de la germana 
pobra de les arts plàstiques. Coinci-
dint amb la nova edició del festival 
PhotoEspaña, prop de vint fotògrafs 
guardonats amb el Premio Nacional 
de fotografia, reunits en una plata-
forma, han reclamat la creació d’un 
Centre Nacional de Fotografia, una 
institució “que salvi el patrimoni vi-
sual, estimuli la creació contempo-
rània i rellanci un sector molt cas-
tigat per la crisi”. Entre els signants 
del manifest hi ha Cristina García 
Rodero, Joan Fontcuberta, Alber-
to García Alix, Chema Madoz, Ra-
món Masats, Gervasio Sánchez, 
Cristina de Middel i Montserrat So-
to. Es tracta d’una vella demanda a 
l’Estat i també a Catalunya.  

A Madrid van fracassar els tres 
intents d’endegar l’equipament els 
anys 1995, 2008 i 2010. El ministre 
César Antonio Molina va arribar a 
presentar el projecte d’un Centro 
Nacional de Artes Visuales a la Ta-
bacalera de Madrid, però el pla va 
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Per al conservador en cap de fo-
tografia de la Fundació Mapfre, 
Carlos Gollonet, la funció principal 
d’un Centre Nacional és la patrimo-
nial, amb una política activa d’as-
sessorament als artistes i els seus 
hereus i de captació de llegats.  

Arxius en mans privades 
“Hi ha molt patrimoni que cal con-
servar, i hi ha col·leccions que estan 
caient en mans privades”, diu Gollo-
net. No dona noms, perquè en al-
guns casos els hereus estan en nego-
ciacions amb les institucions, però sí 
que apunta que aquest perill afecta 
molts fotògrafs de les generacions 
dels anys 50, 60 i 70.  

Precisament a Canet de Mar els 
hereus d’Eugeni Forcano estan ne-
gociant amb l’Ajuntament la renova-
ció del comodat de més de 300 foto-
grafies que l’artista va fer al consisto-
ri fa deu anys amb la condició que li 
dediquessin una sala permanent a la 
Casa Museu Lluís Domènech i Mon-
taner. Fonts coneixedores de la ne-
gociació expliquen que volen que 
l’acord inclogui una dotació econò-
mica per organitzar diferents actes 
coincidint amb el centenari de l’ar-
tista el 2026. Així mateix, des de l’As-
sociació Amics d’Eugeni Forcano vo-
len el suport municipal per crear un 
centre d’estudi i documentació de la 
família de l’artista. 

Al Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya també treballen per la renova-
ció del dipòsit de l’arxiu de Francesc 
Català-Roca, que caducarà el 2022, 
tal com afirmen fonts del COAC. 
“Les autoritats no s’acaben de creu-
re la fotografia. Hi ha centres naci-
onals d’arts escèniques i plàstiques, 
però la fotografia no té aquest reco-

El nou Museu Munch d’Oslo, amb prop de 28.000 
obres del pintor noruec, s’inaugurarà el 22 d’octubre. 
L’edifici, que serà d’accés gratuït, acollirà obres 
mítiques de Munch com El crit o la Madonna. 

OSLO OBRIRÀ EL 
MUSEU MUNCH 
A L’OCTUBRE 

Carla Fracci, una de les grans ballarines italianes del 
segle XX, va morir ahir als 84 anys. Fracci va destacar 
sobretot per la seva interpretació de Giselle i va 
compartir escenari amb Rudolf Nureyev i Erik Bruhn. 

MOR LA 
BALLARINA 
CARLA FRACCI

Els 10 imperdibles 
del PhotoEspaña
Del 2 de juny al 30 de setembre, el festival PhotoEspaña obrirà 
86 exposicions de fotografia a Madrid. Les dones i la fotografia 
africana en seran protagonistes. Triem 10 imprescindibles. 
 

● Margaret Watkins, pionera i visionària 
Margaret Watkins va rebutjar els rols que estaven assignats a 
una dona a principis del segle XX però, en canvi, la seva obra, in-
novadora i visionària, es basa en el diàleg entre l’art i la vida do-
mèstica. La fotògrafa unifica tema i objecte. Black light recull 
150 fotografies d’entre el 1914 i el 1939. A CentroCentro. 
 
●  Les nits boges del Crazy Horse i Studio 54 
White nights reuneix les dues sèries que Timm Rautert  i Tod 
Papageorge van dedicar, respectivament, a dos locals mítics: el 
cabaret Crazy Horse de París i la discoteca Studio 54 de Nova 
York. A les imatges hi conviuen l’afany documental i periodís-
tic amb la recerca estètica. Al Círculo de Bellas Artes. 
 
●  La catalana Montserrat Soto, exploradora global 
Un recull de l’atles visual que la fotògrafa Montserrat Soto ha 
creat entre el 2004 i el 2019 amb fotografies, vídeos, escultu-
res, banderes i llibres. Amb aquests materials ha volgut cap-
tar els moviments de diferents societats en un període de 
grans canvis. Doom city serà a la Fundación Enaire. 
 
● Garry Winogrand: el caos vital de la vida al carrer 
El centre Kbr de la Fundació Mapfre portarà a Barcelona 
l’obra d’un referent de la fotografia de carrer, per com cap-
tura sense jutjar-la el caos i la vitalitat de la societat nord-
americana. També es podrà veure a PhotoEspaña i al Kbr 
Les germanes Brown, de Nicholas Nixon. 
 
●  El poder identitari del retrat a l’Àfrica 
Una selecció d’una de les col·leccions de fotografia africana 
més importants, la Walther Collection. Inclou obres de Sa-
muel Fosso, David Goldblatt, Seydou Keïta i Malick Sidibé 
per mostrar el poder transformador de la fotografia. Aquest 
retrato e imaginario colectivo serà al Círculo de Bellas Artes.  
 
●  Una crònica visual de l’Espanya del segle XX 
Una selecció mínima de l’immens llegat de 116.000 negatius 
de l’estudi de la saga familiar dels Alfonso. S’hi poden veure 
des d’escenes de carrer fins als personatges més il·lustres, 
com  polítics, reis i esportistes. A la Sala Canal de Isabel II. 
 
●  Els balls de conveniència de les ‘ficheras’ 
A The mexicanas Paola Bragado fa un exercici d’etnografia i 
s’endinsa en l’univers de les ficheras, les dones que acompa-
nyen a ballar els clients dels clubs nocturns per diners. A la 
Sala El Águila. 
 
● La consciència ecològica d’Isabel Muñoz 
La catalana Isabel Muñoz reflexiona a Somos agua –una pro-
ducció pròpia de PhotoEspaña– sobre la generositat de la na-
tura i com la maltractem amb fotografies submarines fetes 
en llocs com l’Institut Oceanogràfic de València de meduses, 
tortugues i taurons. Al Museu Lázaro Galdiano. 
 
●  Homenatge a Leopoldo Pomés 
Leopoldo Pomés va morir el 2019. Un any després, l’agost del 
2020, la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs li va dedicar 
una exposició memorable, comissariada per la seva sòcia i la 
seva filla, que ara es podrà veure a Madrid. Después de todo re-
passa les obsessions que van acompanyar el fotògraf al llarg 
de tota la seva trajectòria. Al Museo Cerralbo.   
 

● Els mítics ballarins de Barbara Morgan 
Als anys 30 i 40 Barbara Morgan va retratar els principals ba-
llarins nord-americans, de Martha Graham a Merce Cunning-
ham, amb una expressivitat mai vista abans. Va tenir influèn-
cia en les generacions posteriors, i és una figura clau de les 
avantguardes històriques però molt poc coneguda a Europa. 
Al Museo del Romanticismo.

neixement, i no són conscients que 
la necessitat de la fotografia potser 
és superior, perquè els suports són 
molt fràgils”, lamenta Gollonet. 

Una col·lecció de 2.000 obres 
El Pla Nacional de Fotografia in-
clou nou línies de treball. Com diu 
un altre dels experts que en formen 
part, el fotògraf Jordi Guillumet, en 
els últims anys s’ha fet “moltíssima 
feina” en aspectes com el cens d’ar-
xius fotogràfics de les demarcaci-
ons de Girona i Tarragona. En can-
vi, el Centre Nacional de Fotografia 
va quedar aturat i l’entrada de la fo-
tografia als estudis universitaris és 
una qüestió “molt complexa”, ad-
met. Una altra línia que sí que ha 
tingut recorregut són les adquisici-
ons per nodrir la Col·lecció Nacio-
nal de Fotografia: des del 2015 s’ha 
invertit 1 milió d’euros en l’adqui-
sició de 2.451 obres de 115 artistes. 
Les compres es fan a través de con-
vocatòries púbiques i paritàries, se-
gons expliquen fonts del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), que coordina el Pla Naci-
onal de Fotografia i el portal de fo-
tografia catalana Alabern. Malgrat 
tot, com diu Terré, queden pen-
dents de desenvolupar aspectes 
com la creació de beques, potenci-
ar la recerca i la coordinació amb 
les universitats i entre arxius. 

Gollonet afirma que els grans 
museus supleixen la mancança d’un 
Centre Nacional de Fotografia, pe-
rò Terré creu que no és el mateix, 
perquè hauria de ser “independent”. 
“No pots estar en una institució com 
el MNAC, que té els seus problemes 
i que porta una línia de fotografia 
determinada”.e
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01. Crazy Horse 
I, de Timm 
Rautert.  
TIM RAUTERT / PER AMOR A  

L’ART / PHOTOESPAÑA  
02. Una 
fotografia sense 
títol de la 
pionera 
Margaret 
Watkins.  
JOSEPH MULHOLLAND 

COLLECTION / 

PHOTOESPAÑA 
03. Ai Futaki, 
d’Isabel Muñoz. 
ISABEL MUÑOZ / 

PHOTOESPAÑA   
04. Hearst over 
the people, 
de Barbara 
Morgan.  
BARBARA MORGAN / 

PHOTOESPAÑA     
05. Invasió 
successió 49, 
de Montserrat 
Soto.  
MONTSERRAT SOTO / 

PHOTOESPAÑA  
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