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FotoColectania traslladarà la seuaun
espai emblemàticdel passeigPicasso
La fundació ocuparà les instal∙lacions de l’antiga Comercial de Guarnicionería

TERESA SESÉ
Barcelona

El 6 de juny passat, el dia de la
inauguració de l’exposició Vivi
an Maier. In her own hands, el
petit carrer Julián Romea regis
trava una escena insòlita. Da
vant les portes de Foto Colecta
nia, el centre on fins al 10 de se
tembre es pot visitar la mostra
dedicada a la fotògrafa nord
americana, centenars de perso
nes formaven una cua monu
mental que s’enfilava per Grana
da del Penedès i desembocava a
Balmes. No és habitual tanta ex
pectativa. L’explicació cal bus
carla, sens dubte, en l’irresisti
ble ganxo de Maier, una artista
gens convencional amb una lle
genda que la precedeix. Però la
imatge, joiosa i desafiadora,
també parla clar i net de l’èxit
d’un espai que, inaugurat el
2002, s’ha consolidat com un
dels centres de referència euro

peus enmatèria de fotografia i ja
ocupa un lloc de centralitat a
Barcelona.
Però, més enllà d’aquest epi

sodi puntual d’overbooking cul
tural, la veritat és que la petita i
recòndita seu de Julián Romea
–uns baixos sense accés directe
al carrer– s’ha quedat petita per
acollir un projecte que ha anat

guanyant en ambició i projecció
i aspira a tenir un paper més ac
tiu com a centre dedicat a difon
dre la fotografia. Per això ha de
cidit traslladarse a un espai que
li permeti no només acollir la se
va pròpia col∙lecció (un fons de
3.000 obres d’autors espanyols i
portuguesos, a banda de l’arxiu
de Paco Gómez), sinó sobretot

ampliar el seu ventall d’activi
tats. Créixer.
La nova seu de Foto Colecta

nia, ambuna inauguració previs
ta per al mes de febrer, s’ubicarà
als porxos de Fontseré, al núme
ro 14 del passeig Picasso, i ocu
parà l’antic espai de la Comerci
al de Guarnicionería, un establi
ment fundat el 1910 com a

cooperativa i que durant anys ha
proveït de tota mena d’articles
els amos de cavalls: des dels que
antigament eren utilitzats per al
transport demercaderies fins als
que són utilitzats amb finalitats
lúdiques o els que formen part
dels cossos policials. Els propie
taris del negoci es van traslladar
a Roger de Flor, i els 500 metres
quadrats que van quedar lliures
seran ocupats per la nova Foto
Colectania després d’una atenta
reforma dirigida per la interio
rista Pilar Libano i l’arquitecte
Jaume Pons, el mateix tàndem
que ja es va encarregar del dis
seny de la seu de Julián Romea.
L’espai, magnífic, conserva el

mobiliari original (prestatgeries,
calaixeres, un espai vidrat...),
que està protegit per la normati
va municipal sobre establiments
emblemàtics, de manera que la
reforma no només el respectarà,
sinó que l’inclourà, a favor seu,
en el projecte. És el cas de les
prestatgeries de fusta, que aco

lliran la biblioteca del centre:
colonitzaran tot l’espai i es con
vertiran en un dels seus ele
ments distintius. La nova Foto
Colectania, presentada ahir pel
seu equip directiu (el col∙leccio
nista i president del patronat de
la fundació, Mario Rotllant; el
seu director, PepeFont deMora,
i la codirectora artística, Irene
Mendoza), inclourà, a més a
més, una sala d’exposicions àm
plia i multifuncional, un espai
per a audiovisuals, una botigue
ta, oficines i la cambra de con
servació del fons fotogràfic.
El dia de la inauguració de la

mostra Ulls privats, el propieta
ri, el col∙leccionista i galerista
novaiorquès Laurence Miller,
assegurava que no coneixia cap
altre lloc al món millor que
Foto Colectania per contemplar
una col∙lecció de fotografia, amb
més intimitat que en un museu.
Tenint en compte el projecte
dissenyat sobre el paper, no la
perdrà.Guanyarà, això sí, espai i,
sobretot, accessibilitat i centra
litat, ja que se situarà a peu de
carrer i en una via tan transitada
com el passeig Picasso, molt fre
qüentada per turistes (tot i que
la seva sigui una vocació ciu
tadana) i plenament connectada
al creixent circuit artístic del
Born.!

La reforma de
Pilar Libano i Jaume
Pons respectarà
elmobiliari original de
l’establiment, del 1910

DAVID AIROB

Estat actual de l’espai de l’antiga Comercial de Guarnicionería i que a partir del febrer del 2017 acollirà Foto Colectania

Més art per al Born
!L’obertura de la Fundació
Foto Colectania al passeig
Picasso reforça les perspecti
ves d’activació cultural d’una
zona que, a banda delMuseu
Picasso i elMuseu de les
Cultures delMón (ara en ple
procés de redefinició), acull
fundacions com la Gaspar
(l’última incorporació), el
MEAM (consagrat a l’art

figuratiu contemporani) i,
sobretot, la Blueproject
Foundation, a Princesa, que
en un temps rècord s’ha con
vertit en un referent de l’art
contemporani a Barcelona.
La Fundació Foto Colectania
se situarà a només unsme
tres de l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, que té una progra
mació regular d’exposicions i

és a prop de la galeria Valid.
Al barri també hi ha la seu
del Cercle Artístic de Sant
Lluc, que acull mostres d’art
gràfic i fotografia, i la sala
d’exposicions de l’escola de
disseny Eina. Foto Colectania
és una entitat cent per cent
privada que té el suport
de la Fundació Banc Sabadell
i DammFundació.

Baixas,màgiabrasilera

Daurrodó

Autors:JoanBaixas
iCildoMeireles
Llocidata:SalaPetitadelTNC
(del30/VIal 10/VII)

JOAN-ANTON BENACH

UnbondiaJoanBaixas (Barcelona,
1946), rodamónincorregible,vaco
nèixer el brasiler Cildo Meireles

(Rio de Janeiro, 1948), i entre tots
dos van sorgir, a bandad’una sòlida
amistat, un seguit de complicitats
artístiquesimportantsquenecessà
riamenthaviendeconfluirenunes
pectacle creat en comú: Daurrodó.
L’estrena a la sala Petita del Teatre
Nacional deCatalunyahaurà supo
satelretrobamentdelprimerteatre
públic del país ambel festivalGrec.
L’art i la tècnica de Baixas, que es
van perfeccionar amb l’inoblidable
companyia Putxinel∙lis Claca i que

van haver d’ampliar els recursos
dels titelles tradicionals quan l’ar
tista va començar a treballar amb
ninots de grans dimensions –Mori
el Merma, Peixos abissals...–, es
combinen a l’espectacle estrenat al
TNC amb l’avantguardisme deCil
doMeireles–exposat fa uns anys al
Macba– i, d’una manera especial,
ambla inclinaciód’aquestúltimper
laculturapopularbrasilera.
La remor del gran riu i les rialles

de la quitxalla que juga a les ribes
s’ajunten en un so singular que
Meireles ens vol fer escoltar detin
gudament. Els aperitius de l’espec
tacle, esquetxosbreus comapròleg
dels segments més densos de

Daurrodó, els serveixen personat
ges caragirats, en el sentit que por
ten la camisa, l’armilla, el coll i la
corbata a l’esquena, i que mostren
una tècnicaesplèndidaenexercicis
de pantomima i dansa. Integren el
col∙lectiu Isabel Pla, Laura Calvet,
Andreu Martínez i Xavi Estrada,
acompanyats del veterà Al Víctor.
L’actor, vertiginós sacerdotd’un ri
tual religiós indesxifrable, tambéés
mestre d’espases i, més endavant,
lector eficient del conte de João
Guimarãesqueparlade l’homeque
es va fer fabricar una canoa i que,
una vegada va començar a navegar
pel riu, ja no en va voler sortir mai
més, misteriosament abduït per

aquell immens paisatge aquàtic.
Amb històries i matèries pròpies

o subministrades pel seu soci artís
tic, Baixas sorprèn l’espectador, un
cop més, amb una imaginació
formidable aplicada a figures al∙le
gòriques tan suggestives com la del
diner reptant, la del individu obse
dit per la informació, la que re
presenta el “concert de nacions”.
Enel fascinantepisodi finalpresen
ta una ballarina que s’entortolliga i
amaga a la seva llarguíssima cabe
llera blanca una criatura que, men
tre dansa La chacona, de Bach, es
veu assetjada per tres subjectes te
mibles que l’acaben empresonant
enunaxarxa.!

CRÍT ICA DE TEATRE


