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El Conca 
sol·licita més 
pressupost  
per a cultura

J. C. S. 
BARCELONA

El nou Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, que presideix 
Carles Duarte des de fa mig any, 
va presentar ahir a la presiden-
ta del Parlament, Núria de Gis-
pert, i a la comissió de Cultura de 
la institució el seu primer infor-
me sobre l’estat de la cultura ca-
talana. Duarte va alertar de la «si-
tuació d’emergència» que viu per 
la crisi, la caiguda del consum i la 
falta de polítiques contundents. 
En aquest sentit, el diagnòstic va 
apuntar la necessitat que la parti-
da cultural passi de l’1,3% de l’úl-
tim pressupost de la Generalitat 
al 2% en el futur del 2013.
 Duarte troba erroni el tòpic se-
gons el qual la cultura és un sec-
tor molt subvencionat. Va consi-
derar la necessitat de convertir-lo 
en un «eix estratègic». «Aquest pa-
ís té ànima gràcies a la cultura [...] 
Ens hem equivocat apostant per 
sectors més efímers [...] És un mo-
ment de reptes enormes i oportu-
nitats decisives», va sentenciar el 
president del Conca. H
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‘Nobel’ per a Fontcuberta
3El fotògraf català és el primer espanyol que guanya el Premi Hasselblad 

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«V
aig pensar que m’es-
taven enganyant, que 
jugaven amb mi», va 
ser la primera reacció 

de Joan Fontcuberta (Barcelona, 
1955) davant la comunicació que 
era el guanyador de l’edició del 2013 
del considerat Nobel de la fotogra-
fia: el premi Hasselblad, que ahir es 
va anunciar i entregar a Barcelona. 
Una reacció gens sorprenent per a 
«algú especialitzat a dubtar i a tenir 
sospites de tot», apunta. I és que 
l’obra del fotògraf català destaca 
per jugar a confondre entre realitat 
i ficció. O com consta en l’acta del ju-
rat: «Es caracteritza per adoptar 
unes perspectives conceptuals ori-
ginals i lúdiques, que exploren les 
convencions fotogràfiques, els mit-
jans de representació i les reivindi-
cacions de veracitat».
 En les seves fotografies res és el 
que sembla. Les plantes exòtiques 
amb noms en llatí de la sèrie Herba-
rium són deixalles industrials. La via 
làctia i les estrelles que apareixen a 
les imatges de Constel·lacions no són 
més que el rastre que han deixat al-
guns insectes a l’incrustar-se al pa-
rabrisa del seu cotxe. I les instan-
tànies de paisatges d’Orogènesi, per 
més reals que semblin, les crea un 
programa informàtic utilitzat pels 
militars per interpretar mapes, i les 

crea a partir de peces de mestres de 
la pintura com Turner i Cézanne. De 
manera que, amb Fontcuberta és re-
alment cert allò que les aparences 
enganyen. 
 L’objectiu no és un altre que 
qüestionar la fotografia com a ga-
rant de la realitat i de la veritat. Això 
explica la seva manipulació. Cosa 
que Marcel Feil, director del Foam 
d’Amsterdam i membre del jurat re-
sumeix així: «Fontcuberta convida 
l’espectador a pensar. El fa dubtar 
perquè després s’adoni que la histò-
ria és o pot ser ficció». 
 Encara que això no sempre pas-

si. Com a exemple, el projecte Sput-
nik, en què el fotògraf es va fer pas-
sar pel cosmonauta Ivan Stoixnikov 
(Joan Fontcuberta, en rus), desapa-
regut en el curs de la missió Soiuz 
2, i va reconstruir tota l’epopeia su-
posadament silenciada pels soviè-
tics. Malgrat la reveladora imatge fi-
nal de la sèrie: una ampolla de vod-
ka amb una carta d’auxili flotant a 
l’espai, la notícia va ser donada com 
a certa per una cadena de televisió 
espanyola. Una altra de les persona-
litats adoptades per Fontcuberta és 
la de Bin Laden amb la idea de cons-
tatar que la visió occidental del món 
àrab està plena de prejudicis. 

UN MILIÓ DE CORONES / El premi, que 
no s’havia atorgat mai a un espa-
nyol i que compta entre els seus llo-
rejats Henri Cartier-Bresson i 
Richard Avedon, comporta una do-
tació d’un milió de corones sueques 
(110.000 euros), un llibre i una expo-
sició a Göteborg. Més pròximes en el 
temps i en quilòmetres són les actu-
als exposicions a Barcelona: les co-
missariades per Fontcuberta a la 
Fundació Foto Colectania i el Centre 
d’Arts Santa Mònica, i la que avui in-
augura la galeria 
Àngels Barcelona 
amb peces seves. H

REcONEIxEMENt INtERNAcIONAL A UN ARtIstA tRANsgREssOR

33 Joan Fontcuberta, a l’exposició comissariada per ell ‘Obra-col·lecció. L’artista com a col·leccionista’, l’1 de març passat.

JULIO CARBÓ

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

33 Joan Fontcuberta, disfressat de Bin Laden, en ‘Deconstruir Ossama’.

JOAN FONCUBERTA

L’artista manipula  
les seves imatges per 
qüestionar la fotografia 
com a garant de la 
realitat i la veritat

El Grup 62 
comença 
el trasllat 
a Planeta

ERNEST ALÓS
BARCELONA

El Grup 62 deixarà durant les va-
cances de Setmana Santa la seva 
seu al Raval i desplaçarà una part 
dels seus departaments a l’edifici 
central del Grup Planeta, a l’avin-
guda de la Diagonal, i una altra 
a unes oficines pròximes al car-
rer de Pedro i Pons. Encara que 
es tracta d’un pas més en la pro-
gressiva integració del principal 
grup editorial en llengua catala-
na en les estructures del grup Pla-
neta, segons fonts de Grup 62 no-
més és «un trasllat físic» i encara 
no s’ha produït el previst canvi en 
l’estructura accionarial pel qual 
La Caixa deixaria la seva partici-
pació del 30% de l’accionariat i 
Planeta passaria a controlar-ne 
la majoria.
 El personal del Grup 62 ja ha 
rebut instruccions per començar 
el trasllat el pròxim 22 de març. A 
les oficines de Pedro i Pons s’ubi-
caran la direcció de l’editorial, 
els editors i el departament de 
premsa. H
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