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Desnonaments
fotogr
fics
Foto den~incia
La fotografia de Manel Armengol al seu pis de l’Eixample a
punt de set desnonat ambtot el
seu arxiu fotogr~fic al darrere
sense desti es va convertir en la
imatge simb61icade la crisi en
la cultura que va dentmciar la
premsa. Ni Plans Nacionals de
la Fotografia, ui projectes virtuals de Centres Nacionalsde la
Fotografia van aturar aquesta
instantgnia colpidora d’una vida
dedicada a la fotografia, d’un
patrimoni indiscutible d’imatges de la Transici6i, a la vegada,
la imatge seguia clamant per
unes politiques de patrimoni
fotogr~fic que fossin reals i no
acabessin arab un portal informatiu sobre els fotbgrafs de Catalunya, que 6s l~stadi en el qual
ens ha instal.lat un centre de la
fotografia adscrit al MNAC,
per6 que no existeix m6s queen
un portal a la xarxa. Sense des
mer~ixerlksforq que ha significat la creaci6 de www.fotografiaacatalunya.cat, tot pals que
ho sigui o vulgui ser-ho ha de
tenir les seves politiques cultu
rals sobre la fotografia i Catalunya les ha abandonat des de fa
forqa temps, malgrat ser un pals
amb una riquesa de creadors
extraordin~ria. Enl’estira-i-arronsa dels museusambel sector
dels fotbgrafs, els uns per considerar que s6n els museus els
que han de tenir la fotografia
sota la seva cust6diai aixi evitar
que es crdin centres paral-lels, i el desig i
reivindicaci6 dels fotbgrafs dun centre es
pecific i propi, ha anat passant el temps. A1
final, la conclusi6resultant 6s una foto estranya: un museu, que 6s el MNAC,
al qual
seli d6nala responsabilitat, per6 sense diners ni espai flsic, i els contingutsvana pa
rat a un web virtual. Sore tan moderns,
que ambl~xcusa de la falta de diners convertim les polltiques patrimonials en vir
tuals. Resm6ssurrealista.
treball immens de fotbgrafs com loan
Fontcubertai Jorge Ribalta. Desde les ]orPatrimonialitzar la fotografia
nades de la Fotografia celebrades el 1980,
La generaci6 de fot6grafs que han lluitat
que van generar la PrimaveraFotogrgfica,
per la fotografia s’ha trobat ales portes de fms al Llibre Blanc de la Fotografia del
la jubilaci6 sense una politica patrimonial. 1996, i la creaci6 del departamentde fotoElls han estat els primersa col.leccionar la grafia del MNAC,
resultat de les compresi
fotografia hist6rica, a invertir en la sevadi- donacions que ambl’antic Fons d~Artde la
fusi6, a reivindicar els valors de la hist6ria Generalitat es van dur a terme a partir de
de la fotografia i a escriure un relat que va les exposicions de la PrimaveraFotogr~ffi
de la creaci6 a l’arxiu. Aquihi ha hagut un ca, hi ha un llarg recorregut. Per6 els ma-
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telxos fot6grafs sdn els que te
nen les millors col.leccions. Es
pot apreciar actualment en la
magnificacol.lecci6 de fotograties de retrats que Pere Formi
guera va atresorar en vida i que
exhibeix el Centre dart Les
Bernardesde Salt, i tamb~en la
col.lecci6 de la Ftmdaci6 F6
rum, fruit de molts anys de dedicaci6 a la fotografia de David
Balsells i Chantal Grande. En
mansprivades, la Fundaci6 Fotocolectania ha anat fomentant
el col.leccionisme, i la Fundaci6
Vfla Casas ha anat ampliant la
seva atenci6 a la fotografia, ara
ambuna excel.lent exposici6 de
Manel Esdusa a Torroella de
Montgrl. Algunes gaieties tamb~ han estat fidels a la fotogralia, comla galeria dels Angels,
que mostra actualment fotograties de Jorge Ribalta, o la galeria
Eude, sempreamatent a la fotografia.
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I.’ad~u a la Primavera
Fotogrbfica
Entre els anys 1982 i 2004
solidaritat fotogrfifica entre institucions pflbliques i privades
sota l’impuls de la Delegaci6
darts PlSstiques de la Generali
tat. Es va deixar caure arab
aquella alegria que nom6sd6na
la ignorSJaciao l’autosufici~ncia
de pensar que ja som un pais
normalpel que fa a la fotografla. E1 relleu, com6s obvi, l’ha
pres el certamen PhotoEspafia, amb bombo i platerets a Madrid,ambtots els recur
sos estatals. Corn sempre, hemestat pio
ners, inventors, per6 incapagosde consolidar unes politiques fotogr~fiques. E1 cas
Centelles va ser l’avis que no an~vem
b~. La
reivindicaci6 de loan Colomi la seva dffu
si6 a Paris va donar consci+nciade creaci6
i patrimoni fotogrhfic exportable. La generaci6 dels anys 50 va damaral eel sobre el
dest/ dels seus arxius: Colita, Maspons,
Miserachs... Les solutions hart estat diferents per a tots ells. Ni I’SCAN
ni altres iniciatives o cert~mensdel pais han suplert el
dinamisme al pa/s de la Primavera Foto
grhfica, ni la Virreina est/~ enfocadaal patrimoui.
La foto de Manel Armengolens diu que
la normalitat no es veu per enlloc i que la
politica patrimonial fotogrSfica no pot ser
nom6svirtual. ~
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