
capacitat per fer-nos fíxar -aixO es pensar- en altres visións
del món, ccm fa Pepe Cañabate en mirar cap en terra, o
Antoni Socias en fer·ho des de terra?

Que ens han aportat les imatges de la pubricitat, com les
que aqul presenta Pedro ColI, i tantlssimes altres que han
estat font de torrentades de creativitat? 1que ens aporta
ran, en el present i sobretot en un futur immediat, experi·
mentaclons sobre els processos fOlografics, aquest dur flns
allimlt les velles i les noves experiencies, com ho fa Gabriel
Lacomba, tal vegada per afrontar una realitat que cada
vegada es mes interdisclplinar, mes inclassificab!e?

I per que hem de classlflcar allO que no vol ser classlficat,
allO que Iluita per superar les fronteres entre els diferents
Ilenguatges.artístlcs, per refermar elllenguatge, enriquir-Io
de senslbilitats molt plurals i, aixl, personalitzar-Io, que es,
al cap I la fi, I'única forma de poder anar pels amples
camios de ¡'art?

Fotografia Contemporimia a Mallol'<a
Diversos Autors. Torre deis Enagistes, Manacor.

. ,
elo

mala passada? O d'aquells, com Juan Antonio Brillas, que
inventen a priori el personatge retratat per transcendir en
molt la seva simple imatge? O del que, ben contrariament,
despulla el retratat per convertir·lo en un mirall d'ell
maleix, com fa Gabriel Ramon? O, també, del que, com
Agusti Torres, les dissenya perque d'una altra manera no
dina el que vol dir, i el que vol es que el eoncepte preval
gUln per damunt d'altres consideracions"

Que hi ha d'aquells que s'aferren a una realitat que es
presenta com imaginaria o somniada, que es el cas deis
palsatges de Carlos Barrantes? O es que la Imaginaci6 no
fabrica realilats? O que la reaJital, segons com es presenta,
no agilitza la imaginació?

I que fan aquells que esperen, despres de triar ellloc i el
moment, fins que la realitat, sense for~ar-la, els ofereix una
imatge segurament irrepetible? En aquest sentit, que seria
de la fOlografia de Miquet Font SI hi deixas entrar la pre
meditació? t que faria Jean Ramon Bonet si no sabes veure
que hi ha objectes en princlpi irreUevants que estan carre
gats d'expressi6? I no hem de reconeíxer a la fotografia la

I INAROS
La
ga erla

La realllat no és una, ni depen tan sois deis ulls
que la contemplen. la capacitat de suggerir
manté un poIs amb la de transcnure -no té per
qué haver-hi guanyadol'"s-. I enmig. s'hi han tro
ba! la necessitat d'imaginar, el desig d'interpre
tar, la voIuntat de manipular 1, sobretot, la fam
de la creaci6. Assumit de temps enc;a que la
fotografía es molt més que documentaci6 i que,
tíos ¡ tot, excedeix a la simple representaci6. el
lIenguatge fotografic s'ha obert a una amplissi·
ma panoramica que IJ garanteix, almaneo
segons pareix de momenl i en una tendencia
creixent. un lIoc entre els distints )Ienguatges
que, (om a eines. configuren les arts plastiques
contempor.!Jnles.
De fel, la fotografía comenca a pesar molt. cada
vegada mes, en les concentracions internacio
nals de I'art. En aquesta refor~ada consideració,
'ens dubte ha influn el ressO d'uns estudis,
'publicadons o exposiClons que, amb volunlat
, ocumentalisla, de saber amb que es compta i

uines Ilnles se segueixen, han impulsat les íns-
'Itucions internacionals, estatals i les d'ámbít
autonOrnic. A Balears, se'n comen~a a tenir un
eccmpte considerable amb la CoHeccl6 FOlo.
rafs a les IIles, promoguda per Sa Noslra, a la
uaJ cada un deIs folOgrafs es estudiat separa
ament.
I retrobament d'alguns dels profesSlonals de la
mera en una eXposlCl6 conjunta, no tant per

onfrontar postures o tendenCles, sm6 per defí
ir la oanoramica actual a Mallorca. com a suma
'expressions moIt diverses, fa de "Fotografia
ootemporania a Mallorca· un primer ¡ntent
oHe<tiu de clarifieació del que s'oferea o es pot
ferir, que no es sinó una forma de posiciooar- ~
, ara ja ccm a autors drversos, entre les dis- 8

·ntes tendenaes que, arreu del m6n, han O
t el que pareix I'impuls definitíu al IJen- ~

uatge fOlografie. ~

cm sempre en aquests tipus de revisions, hi
en faltar noms, perO sens duble qualsevol

eIs catarze fotógrafs, que es troben en aques
ta exposicí6 de l1arga itineranCla, le un lIoc, bastant ben
definit, entre les nombrases tendencies de la fotografia
d'autor cootemporania. Fins i tot, es pot dlr Que algun o
alguns d'ells han obert els camlns per a noves formes d'ex
pressi6 dins un ambit fotografie amplissim que, simplifi
cant, es mou entre l'apropiaci6 i la creací6 de les Imatges.
AixO, sense oblidar que els marges entre aquestes dues
Iínies sovint 56n difusos, com es desitjable.

Perque, on hem de situar un Toni Catany que, en el cas
que ens ocupa, s'apropia de la Imatge d'una natura morta,
composta amb molta cura, per traslladar-Ia a un conceple
moll pic!oricista de la fotografla -que, dlt sla de passada,
s'ha imposat en ~Is darrers anys-. AlxO es creació o repro
duCCló d'una realitat, o ambdues coses? Que Importa?

No 56n procesos de creació, mes o menys afortunats, els
que es produeixen als tabaratons de Pere Colom o de Joan
MiQuel Ferra, ambd6s amb ciares amblcions estelicistes?

I que hi ha deis fabricants d'imatges, com Miguel Czer
nikowski, pel qualla realitat sempre es quedara curta i I'at
zar, si se'l deixa entrar en el joc, segurament jugara una


