
L
a successió d’invents tecno-
lògics va determinar el ca-
mí de l’expressió fotogrà-

fica i també va anar obrint camps
per poder veure més enllà i amb
més profunditat la realitat i la na-
tura. Sembla que avui els nous in-
vents infogràfics han fet trontollar
la definició de fotografia. De fet,
amb els ordinadors s’ha trencat
l’evolució. Ja existeix la primera
generació que no entén com es
que s’emmagatzemaven les imat-
ges en un rodet. La indústria ha
tornat a desplaçar un llenguatge i,
igual que en altres moments de la
història de la fotografia, les mar-
ques comercials es reinventen.
Vet aquí Kodak que s’obre pas
amb la fabricació d’un mòbil...

Però no és tan cert, tot això
que s’hagi apagat l’era analògica.
A l’ADN de la nostra afició per les
imatges són encara molt presents
les sals de plata, de lamateixama-
nera que, asseguren els científics
de l’evolució humana, es dóna la
presència de trets cromanyons
que es pensaven extingits. L’expe-
riència iniciàtica d’entrar al labo-
ratori i veure pujar una imatge en
el blanc del paper és encara pre-
sent en el discurs
dels estetes de la foto-
grafia. Tanmateix, les
noves generacions
ho reclamen quan
s’acosten a la pràc-
tica fotogràfica. Els
processos analògics
encara són necessa-
ris, i no només com
un fet nostàlgic, sinó
en la consciència de
la seva especificitat
com a mitjà d’ex-
pressió. Davant l’es-
cassetat de materials
(pel·lícules, papers, lí-
quids de laboratori),
ha proliferat la venda
per internet. És veri-
tat que alguns labora-
toris s’han desmante-
llat, però d’altres han
renascut, reforçats
com el fènix, de les
cendres d’aquelles cases comer-
cials que van tancar el laboratori
fotoquímic davant l’empenta de la
impressió digital. A Barcelona són
diversos els que aposten per la
qualitat de les còpies directes de
negatiu, com el petit taller Revel-
lab de Jaume Figueras i Jordi La-
fitte, al barri de Gràcia. Però el
més significatiu és l’aparició de
festivals com el Revela-T, que se
celebra cada primavera a Vilassar
de Dalt des del 2013, desplegant
aquesta fotografia en exposicions
i relacionant els aficionats.

A Barcelona coincideixen dues
esplèndides exposicions en què
s’exigeix comprendre la realitat a
través del temps d’exposició de la
càmera i el càlcul de reacció dels
materials a la llum. Hiroshi Suji-
moto, a la Fundació Mapfre, pre-
senta grans còpies en blanc i ne-
gre fetes per ell. Per què gasta el
temps en l’artesania de la imatge?
“És més fàcil fer-ho jo que haver
d’explicar-li a algú altre com fer-
ho”, respon. Una afirmació que re-
corda la cèlebre cita de Lewis Hi-
ne: “Si ho pogués explicar amb pa-

raules, no em seria necessari car-
regar amb una càmera”.

Per a la comprensió del com-
plex missatge de l’obra de Sujimo-
to, no queda altre camí que diluci-
dar el procés d’elaboració de les
imatges. Cal saber de fotografia
per poder entendre els seus poe-
mes metafísics sobre el temps.
Fins a tal punt és purista amb
l’experimentació fotogràfica, que
en el seu últim treball, Camps de
raigs, es remunta als jocs experi-
mentals de Talbot per captar imat-
ges sense càmera ni llum, només
amb el fregat elèctric de les pla-
ques. El blanc i negre resultant és
espectacular. Ha imaginat un pai-
satge de tempesta mai vist i l’ha
exposat sense calcular-ho amb els
vectors de l’ordinador. Una imatge
sotmesa només a l’atzar i a la mè-
trica de la llum. Pura fotografia.

I, en paral·lel, a la Pedrera hi ha
l’exposició de Toni Catany, mestre
de la fotografia entesa així. Els co-
missaris Antoni Garau i Alain
D’Hooghe ens mostren l’obra d’un
artista coherent en l’evolució tècni-
ca del seu treball, des dels proces-
sos primitius de la fotografia a
l’autoedició de llibres d’artista per

impressió digital. No és banal la
tria del calotip d’homenatge aChe-
vreul que obre l’exposició, en el
qual la seva carta de color queda
convertida al blanc i negre. A la
sala també es mostren amortalla-
des en una vitrina les càmeres de
plaques antigues amb què Catany
duia a terme les seves preses en
papers salats. Però els últims bode-
gons negres, al límit de la foscor,
obtinguts amb càmera digital i im-
presos amb les noves tècniques de
carbó, insisteixen en lamateixa ex-
periència plàstica de l’empremta
física de la llum sobre un paper. El
plaer de tastar allò físic d’aquestes
imatges ens demostra que encara
som analògics, i en sortir de la sala
exclamem convençuts: llarga vida
a la fotografia!

L
a Sala Beckett de Barcelo-
na es trasllada des de la
seva seu de Gràcia a l’an-

tic edifici de la cooperativa Pau
i Justícia, construït el 1926, al
carrer Pere IV del Poblenou. La
transformació de l’antic edifici
per acollir la nova institució ha-
via estat motiu d’un concurs
d’arquitectura, on una sèrie de
projectes amb plantejaments di-
versos van aportar diferents so-
lucions. El projecte guanyador,
amb un planteig molt més visi-
ble que d’altres, ha resultat mo-
dificat per la realitat pressupos-
tària, i aquesta reducció dràs-
tica ha tingut com a conseqüèn-
cia un edifici millor que el gua-
nyador del concurs.

De fet, el plantejament de
quasi no fer res ja havia estat el
leitmotiv d’un altre dels projec-
tes seleccionats, però va ser des-
cartat, imagino perquè van pen-
sar que es podria fer una cosa
més ambiciosa, i finalment el
resultat sembla donar la raó als
que havien proposat una in-
tervenció més de cuina de mer-
cat. També és cert que la solu-
ció final millora fins i tot aque-
lles propostes més realistes.
Per exemple, el projecte actual
no fa una qüestió dels acabats i
no intenta altra cosa que adme-
tre que l’aspecte final pot ser
l’aspecte actual, amb les ferides
de les reformes successives pati-
des per l’edifici, amb els seus
revestiments i els defectes de la
pintura després de sofrir una
reforma. Té un aspecte, veient
aquests dies fotos de l’Havana
revisitada, d’acabat cubà.

Part de l’efecte que produeix
la visió de la versió final s’origi-
na en veure-la al costat de la
proposada pelsmateixos projec-
tistes al concurs. Aquella, amb
la seva coberta sobresortint del
volum del vell edifici, sembla-
va, commolts projectes contem-
poranis, prendre l’arquitectura

existent com quelcom per assa-
jar una mena de collage brutal,
una excusa per tornar a posar
en escena, con cop més, una
representació del conflicte —in-
ventat— entre el vell i el nou.
Doncs no ha estat així, i el resul-
tat és un senzill exemple que el
que importa és l’acció que es
duu a terme en els espais. No
podia ser millor l’exemple trac-
tant-se d’una sala de teatre.

A l’interior, que és una sor-
presa absoluta, es veu, a més
de les ferides del temps, les ma-
nipulacions per ajustar els es-
pais als nous usos i observar la
barreja d’elements nous amb
els aprofitats. Els canvis han

estat molts: una nova gran sala
a la planta baixa, un cafè res-
taurant a la cantonada on
abans hi havia hagut el colma-
do de la cooperativa, aules di-
verses, sales d’assaigs, ofici-
nes, camerinos i un gran vestí-
bul d’accés amb l’escala princi-
pal. Aquest darrer espai és el
que permet imaginar la refor-
ma de l’edifici, amb les lluer-
nes semicorbes practicades al
sostre, les fusteries que perme-
ten veure la recepció i el bar i
deixen entrar llum del pati al
fons. La modificació no sembla
gaire, i crec que és per la
utilització del mateix material

de l’edifici per refer-lo. En
aquest sentit, les fusteries, que
van ser inventariades ambmol-
ta cura abans de la reforma,
han estat recol·locades, repara-
des o completades amb peces
noves, però no han sortit de
l’edifici. El mateix passa amb
el paviment hidràulic o amb
els rosetons d’escaiola dels sos-
tres traslladats decorativa-
ment a les parets. Tot plegat,
un esplèndid exemple de cuina
de sobres i un antídot contra la
nova arquitectura desmemo-
riada que ha estat la cara de la
corrupció immobiliària i políti-
ca d’aquest país.

Però si aquests elements
aprofitats són importants, no
ho són menys les filigranes de
la distribució, degudes princi-
palment a reunir i combinar,
però també separar i indepen-
ditzar, els diferents actors
d’aquest edifici aprofitat. La
distribució és tot el contrari de
la simplificació funcional ba-
nal, el teatre necessita tot allò
que succeeix entre bastidors i
no en renuncia, i aquí l’arqui-
tectura ho estimula. L’edifici,
en aquest sentit, està ple
d’antostes, d’espais de pas tor-
tuosos que no es veuen, fines-
tres interiors, escales estretes,
amples, mitjanes i secretes.

El que ha acabat succeint ha
estat com si una gran compa-
nyia de teatre, abans de l’estre-
na d’una obra, no tingués ni ves-
tuari ni decorats, i fossin els ac-
tors, amb l’ajut de quatre
llums, estris arreplegats i els
seus gestos i entonacions, els
que convertissin l’escenari en
el llocmés fantàstic. Així també
hauria de ser l’arquitectura en
un moment depuratiu com el
que vivim, i així és aquest nou
espai teatral. I si no, de què ens
serveix el moment actual?
Gran èxit a aquesta vella
nouvinguda sala!
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Un dels nous espais de la Beckett, a l’antic edifici de la cooperativa Pau i Justícia, al Poblenou. / c. bautista

L’espai escènic
del Poblenou és
un esplèndid exemple
de ‘cuina de sobres’

Els retocs a l’edifici
són un antídot
contra l’arquitectura
desmemoriada d’avui

Un visitant mira una foto de Toni Catany.
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