
Fotografia

L’abs ncia a escena
NOVATEMPORADA. El Museu de la Fotografia del Palau Solterra de Torroella reordena la seva col.lecci6 permanent i
recupera la discreta quotidianitat de I’empordan~s Narc(s Darder PROGRAMA¢I6-Antoni Bernad i l%imon Camprubi
confronten dues mirades al retrat, des de la sofisticaci6 o des de la intimitat, en dues de les exposicions temporals

Eva V~zquez

A
mb cada nova temporada, el
Museu de la Fotografia Con-
tempor~tnia de la Fundaci6
V’fia Casas, alPalau Solterra

de Torroella, reorganitza l’exposici6
pemnanent per ofe~r noves lectures
de la seva extensa coHecciS, una de
les m~s importants de l~Estat espa-
nyol per5 no pas, per desgi~acia, de
les m~s conegudes, l~s una renovaci6
que consisteix, d’un any al’alt~e, a
remoure algunes fotografies bus-
cant complicitat s d’altra manera
amagades entre e]les, a rescatar-ne
d’altres de les sales de reserva i a ni-
corporar-hi obres de recent adquisi-
ci6. Aquest estiu s~an afegit al re-
corregut, ordenat per la directora ar-
tlstica de la fundaci6, G15ria Bosch,
en fixnbits conceptuals que poten-
cienlamirada criticaitma po~tica
molt suggestiva de la realitat, autors
corn am Mm~c Lam~, Joan Pla, Aley-
dis Rispa o Anna Roig.

l~s bo que un museu s’acostumi a
aquesta mena de moviment s que
donen nova vida als fons i inviten el
pflblic a refer la visit a peri6dica-
ment. Si arab aquest al.licient no
n’tfi hagu~s prou, la renovaci5 del
circuit permanent es fa coincidir
arab la presentaci6 d’exposicions
temporals, cinc aquest any i queen
certa manera giren totes alvoltant
de ht noci5 d’abs~ncia. D’una banda,
les cavil-lacions sobre la soledat
d’Alicia Framis, a la secci6 L’artista
delfons, ila interpretaci6 ritual
arab qu~ Mar Seriny~ s’ha apropiat
la lltum de l’obra de Mapi Rivera
plantegen un acostament concep-
tual a ]a col.lecci6 mat eLxa de] Sol-
teiTa; de l’altra, les exposicions de
Raimon Camprubl (Dormilegues) 
Nareis Darder (Reinventar la nor-
malitat), pe~ tamb~ els retrats de
reconegudes personalitats de la cul-
tura cata]ana d’Antoni Bernad, res-
ponen a una mateixa vocaci6 de
tornar perdurable all6 que ~s eft-
mer, intangible i fins i tot aparent-
ment banal. S6n unes imatges que,
a pesar de la disffmcia de temps i es-
til que les separa, es compenetren
misteriosament, que ~s tamb~ mm
de les agradables sorpreses de la
col.lecci6 permanent.

Abd, e]s retrats de T~pies, Clav~,
MirS, Dali, Brossa, Espriu, Pla o A~
tur Mas i Jordi Pt~ol que presenta
Antoni Behead (Barcelona, 1944),
abordats amb un refinament esce-
nogr~ic heretat de la seva s61ida
traject6ria en el camp de la publici-

Guillermina Motta, a trav~s del seu tocador, i un home llegint a l’espig6, el 1964 ̄ R. CAMPRUBi/N. DARDER

Intimisme
La mirada intimista
alretmtiarentom
dsuntretcompar-
tit de les propostes
de la programaci~
del Palau Solterra.
Lesexposicionses
podranvisitar fins
al ~ de desembre.

tat ila moda, troben la seva contra-
imatge en la posada en escena del
desordre dels dormitoris de gent
igualment famosa que compon Ral-
mon Camprubi (V’fiarnadal, :i988),
excepte que aqui el personatge s’ha
retirat perqu~ tot el reconeixement
recaigui en exclusiva en els objectes
privat s, en un simulacre d’aquell
moment intim en qua, arribats a ca-
sa i calguda la mhscara de la vida
pfib]ica, hart deixat la roba que pot-

taven de qualsevol manera damunt
la cadira o el galant de nit.

E1 treball de Camprubi, tm ines-
perat complement de les soledats
urbanes de Darder, representa una
mena de memento mo~, pel let
que posa en evid~ncia f’ms a quirt
punt l’abs~ncia d’algfi ~s present
en cada detall.Tant Bernad corn
Camprubi, aixi mat eix, contraba-
lancen l’atenci5 cap a l’anSnim i el
quotidi~t que quasi obsessionava

Narcis Darder en aque]]a Barcelo-
na dels anys seixanta en qu~ ]’exal-
taci6 convivia amb la pobresa. Pard
les seves fotografies s6n el testimo-
ni d’una ciutat ja enterrada sota
l’higienisme preolimpic i que, per
tant, homes pot set restilMida,
corn els dormilegues de Campm~bi,
a trav~s d’una posada en escena,
en aquest cas, de la mem6ria.

Un de]s grans atractius de la no-
va temporada del Palau Solterra ~s
precisament l’oportunitat que brin-
da de descobrir el treball d’aquest
empordan~s discretissim i sensible
que va rebutjar en vida qualseval
classe de notorietat. Reinventar la
no~nnalitat, organitzada en estreta
co].]aboraci6 tomb la filla, Isabel Dar-
der, ~s de let la segona gran exposi-
ci5 dedicada a Narcis Darder (Pan-
t6s, 1923- Bhscara, 2005) des que el
2005, poc abans de la seva mort,
l’Institut d’Estudis Fotogrhfics de
Catalunya va descobrir-lo per pri-
mera vegada al pfiblic. Enginyer in-
dustrial de professi6, Darder, fill
d’un fot6graf amateur, va registrar
amb la seva chmera una Barcelona
de ]a qual a penes queden emprem-
tes visibles i que ha quedat delibera-
dament exclosa del cat,leg turistic.

A Darder li agradava la
~ent corren~ que badava
davant unes obres en
un carrer qualsevol

A Narcis Da~ler, li ag~dava la
gent corrent que badaven mirant ]a
bastida d’un pintor de parets en m~
ca~rer qualsevol, o ]a pets’area abal-
xada de Las Golondrh~as del port
un dia de pluja, i elm6n de les boti-
gues de bari~ de la Meridiana, el Be-
s6s o el Somorrostro, la soledat
d’una parella d’ancians allunyant-se
per un carver en obres, la humillles-
ca de pa remullant-se al plat de sopa
damunt l’hule de ]a taula dels nos-
tres pares. Lavida en minfiscula, la
que quasi no passa nies veu ni
compta, per6 l’finica que t~ una
densitat tan s6bria, que eimuega
per la delicada perfecci6 que a vega-
des adquireix el m~s anodL Si en les
seves fotog~fies hi apareLxla Bar-
celona monumental, a tot estirar ~s
a tray, s d~mimatge residual, corn
arala Sagrada Familia reflectida a
trossets ales basses d’un passeig
buit, que posa al mat eLx nivell que
una plata d’arengades del mercat
o de les llaunes d’oli delprestatge
polsSs d’un taller mech~qic. ¯

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

70000

12459

Diario

1073 CM² - 100%

5896 €

29

España

28 Junio, 2015


