
EL PUNT AVUI
DISSABTE, 18 DE MARÇ DEL 201736 | Cultura i Espectacles |

14
24

30
-1

15
91

79
w

De fàbrica i botiga d’arti-
cles eqüestres a centre
cultural dedicat a la foto-
grafia. Situada en els his-
tòrics porxos del passeig
Picasso de Barcelona, la
Fundació Foto Colectania,
que fa quinze anys ocupa-
va un espai interior en el
barri de Gràcia, va inaugu-
rar ahir la seva nova seu,
després de restaurar l’es-
pai que durant un segle ha-
via ocupat La Comercial
de Guarnicionería, espai
emblemàtic de la ciutat.

A més de guanyar espai,
lluminositat i d’estar a peu
de carrer, la fundació dedi-
cada a la difusió de la foto-
grafia ha convertit l’histò-
ric local del Born de 490
metres quadrats en una
sala d’exposicions de 200
metres quadrats, bibliote-
ca i magatzem de la seva
col·lecció fotogràfica,
composta per 4.000 fotos i
24.000 negatius. L’arqui-
tecte Jaime Pons i la inte-
riorista Pilar Líbano ad-
meten que el principal
repte a l’hora de restaurar
el local ha estat adaptar-lo

a un ús cultural. Per qües-
tions de conservació patri-
monial, s’han deixat els
mateixos sostres i el terra
de ciment gravat, però
una de les feines més com-
plicades ha estat la restau-
ració i la redistribució del
mobiliari de fusta original
de l’antic establiment, que
aporta una gran calidesa.

A la recepció s’ha con-
servat la garita i la zona
d’oficines ocupa l’antic al-
tell. Els prestatges s’han
redistribuït a l’entrada i a
la magnífica biblioteca
amb vistes al passeig Pi-
casso prenent una nova vi-
sibilitat. Darrere la sala
d’exposicions se situa la
cambra de conservació de
la col·lecció fotogràfica.

El president i fundador
de la fundació, Mario Rot-
llant, s’ha congratulat del
canvi de seu i ha remarcat
que el trasllat coincidirà
amb una redefinició de la
política de la fundació:
“Volem que la Colectania
sigui una plataforma que
difongui la diversitat de les
pràctiques fotogràfiques
contemporànies.” Es re-
fermaran, així mateix, as-
pectes com són la difusió

virtual de la fundació (“hi
haurà una Colectania físi-
ca i una de virtual amb
programes separats”).

L’exposició inaugural
de la nova seu, en canvi, és
una petita part de l’exposi-
ció Fenomen fotollibre,
mostra organitzada en
col·laboració amb el Cen-
tre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona
(CCCB), que és on es des-
plega en tota la seva im-
mensitat. La mostra pre-
tén documentar la impor-
tància dels fotollibres en la
història de la fotografia i
en l’evolució dels fotò-
grafs. De fet, ells són els
protagonistes de l’exposi-

ció no només com a crea-
dors i artistes sinó com a
col·leccionistes de fotolli-
bres, tal com recorda el co-
missari general de la mos-
tra, Horacio Fernández.
“Des dels anys 20, quan les
tècniques d’impressió ho
van permetre, els únics
col·leccionistes de fotolli-
bres eren els fotògrafs per-
què, en un moment en què
pràcticament on es feien
exposicions de fotografia
aquesta era la manera de
conèixer l’obra dels com-
panys”, explica. Un exem-
ple és la col·lecció del fotò-
graf Martin Parr, que tra-
vessa la mostra literal-
ment, sobretot al CCCB.

A través de llibres, fotos
i audiovisuals, l’exposició
és com nou mostres en
una, amb sengles comissa-
ris, explorant aspectes
concrets com ara l’influx
del llibre sobre Nova York
de William Klein, els lli-
bres de propaganda i de
protesta, els fotollibres
contemporanis i un exqui-
sit àmbit dedicat al fotolli-
bre japonès. Tant la Colec-
tania com el CCCB cele-
braran demà una jornada
de portes obertes. ■

La Fundació Foto Colectania obre nova seu amb una
exposició sobre el fotollibre, feta amb el CCCB

La fotografia es
muda al Born
Montse Frisach
BARCELONA

La biblioteca de nova Fundació Foto Colectania, amb els prestatges restaurats de l’antic establiment ■ ANDREU PUIG

‘Fenomen
Fotollibre’ és
com nou
exposicions en
una, repartides
en dues seus

La candidatura Ateneu@
el teu va guanyar dijous
les eleccions a la junta di-
rectiva de l’Ateneu Barce-
lonès. L’historiador Jordi
Casassas ha estat reelegit
president d’aquesta insti-
tució històrica. La candi-
datura Ateneu@el teu va
obtenir 446 vots, seguida
de la candidatura Ordre i
Aventura, de Bernat De-
déu, amb 339 vots, i, en
tercer lloc, la candidatura
Ateneu 2021.cat, de Ge-
nís Roca, amb 285 vots.

“Afronto la presidència
amb una il·lusió renovada
i amb gent nova”, comen-
tava ahir Jordi Casassas,
que no amaga que la cam-
panya li ha semblat “força
crispada”. Una de les pri-
meres mesures que pren-
drà és reunir-se amb els

altres dos candidats per
mirar d’incorporar algu-
nes de les seves idees, com
ara que, més enllà de con-
ferències i cicles, l’Ateneu
també sigui un centre de
creació contemporània i
tregui més profit de les
noves tecnologies.

Respecte a la compra
de l’edifici adjacent al Pa-
lau Savassona, un dels
projectes més polèmics de
la seva candidatura, Ca-
sassas considera que
“s’ha descontrolat molt”.
“És una oportunitat per
resoldre el problema d’es-
pai de la biblioteca que es-
tem estudiant i nego-
ciant, tant amb les insti-
tucions com amb La Cai-
xa, i quan tinguem un pla
el presentarem als socis
perquè avaluïn i discutei-
xin la possibilitat de fer
aquesta compra.” El 29 de
març es farà el traspàs de
poders a la nova junta di-
rectiva del president Jor-
di Casassas, durant l’as-
semblea general de so-
cis. ■

Vot de
continuïtat

Valèria Gaillard
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Jordi Casassas vol
incorporar algunes
de les idees de les
altres candidatures

Jordi Casassas ha revalidat el seu càrrec de president a la
junta directiva de l’Ateneu Barcelonès ■ ANDREU PUIG


