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extrafotografies que fa Gabriel Lacomba
(Horrach Moya, Espai Ramon L1ull i Can
Planes).

Amb tot, la qüestió inicial encara
no ha quedat resposta. Cap a on va el
IIenguatge fotografic? Vol caure, o ha
caigutja, en el "tot és valid" que tant de
mal ha fet a al\res IIenguatges artfsties?
No es cau massa soilint en I'efectisme
deis grans formats, com a forma de dissi
mular les caréncies? En apropar-se o fon
dre's amb la pintura, ¿no s'esta negant
com a lIenguatge o €lit d'una altra mane
ra, no esta negant la necessitat de distin
gir-se, que és el que li pot donar una enti
tat propia? Com que té més de concepte
que d'imatge, no anul·la la seva conno-•taci6 més important? Vol tenir una enti-
tat propia?

Amb tot, de bell nou, la panorami
ca actual de la fotografia és tan extensa,
tan diversa i tan dinamica, ,que no es poi

. caure en pessimismes. Ans al contraria
ment, la immobilitat, l'homÓgenertat i
I'estretor sr que serien causes de preocu
pació. I no és aixL Potser ara no sabem
cap on va la fotografia, pero en tot cas
presenta una extraordinaria vitalitat. I
aquest és el signe més ciar de que va.
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mista, el lIenguatge pictoric també és la
c1au en les grans fotografies de Susy
Gómez (Altair i Xavier Fiol) i els llibres
anties de Milagros de la Torre (CCC Pelai
res). Ambdues retoquen amb pintura els
originals de la fotografia que servéix de
base a la imatge, la taquen, la ratllen o
I'esborronen, per després fer una amplia
ció que estara· dominada pels efectes
p'ictorics. I si I'abstracció és un lIenguatge
propi de la pintura i de I'escultura, també
són fruit d'un acostament a aquests lIen
guatges les fotografies de loan Fontcu
berta (Altair), com a collages de fotogra
fies amb marcats efectes de textures, o
les de Yik Muniz (Joan Guaita), que són
imat'ges de fulles y de terra per captar
I'esséncia de la textura. .

D'altra banda, el lIenguatge con
ceptual ha 'trabat molts 'seguidor~ també
a la fótografia. Entre els representats en
-aquest recorregut trobam Perejaume
(Altair), Marta Marra Pérez (loan Guaita i
CCC Pelaires) i Sophie Calle -si no en ei
conjunt de la seva trajectoria, sr que s'hi
mostra en les obres exposades al CCC
Pelaires-, També és conceptual i bastant
surrealista I'obra de Paloma Navares
(Xavier Fiol), que a més representa la
tendéncia d'aquells que utilitzen la foto
grafia només como un deis mitjans per
desenvolupar la seva obra.

La diversitat de la qué parlavem a
I'inici d'aquest article no acaba aquf. Per
oferir una panoramica completa, s'ha de
fer esment al formalisme de Concha
Prada (Altair); als enfocaments estranys i
casuals d'Antoni Socias (Can Planes) i de
Carlos Barrantes (Horrach Moya i Can
Planes), en les ansies d'oferir sensacions
més que no realitats; de la fotografia
d'arquitectures de Montserrat Soto (CCC
Pelaires) -una tendéncia que, en un ves
sant més urba, ha estat dominant a les
fires d'art internacional i de la.qual tením
els referents histories a les exposicions de
Harry Callahan i de Ródtxenko; el retrat
com a genere del qual és un perfecte
representant Gabriel Ramon (Can Planes)
o ~I ja esmentat Santos Montes; la foto
grafia prapera a les de la moda o la publi
citat, com són les tres imatges que pre
senta Pere ColI (Can Planes); la
representació d'objectes o racons quoti
dians amb una gran perfecció técnica,
que és el cas de Joan Ramon Bonet; o,
finalment, la molt notable experimenta
ció de técniques i processos fotografíes i

document social, per donar un sentit
quasi exclusivament plastic a les imatges.

ts ciar que totes aquestes fronteres
entre ·una tendéncia o una altra són molt
difoses i habitualment franquejades. I és
que no seria exacte negar com a docu
ment social els espléndids retrats apariats
de Santos Montes (Horrach Moya), en els
quals es juga amb la confrontació entre
la imatge pública i la privada de les per
sones. Com tampoc no es podria fer amb
el retrat de famrlia de Mira Bernabeu
(Altair) -també és surrealista, encara que
en un altre sentit, la foto de Eulalia Vall
dose:ra,~a la mateixa galeri!!-, o amb les
irnatg~ d'interiors d'habitacions amb
deco~QÓ ánys seixanta de loana Pimen
t~1 (l$~V,i~( Fiol), o amb els retrats magnr
tiés ,~}I~e~o GarcfaAlix" els blanes i
ne.gré'1.~e René Peña i les escenes de'sexe
de'Salltiago B, Olmo (tots·ells a la galeria
loan Guaita), o amb les fotografies d'A
gustr Torres i els retrats de Joan Antonio
Briñas Kan Planes), No seria exacte per
qué el de documentar no és I'objectiu
final d'aquest5 .fotografs. Alguns, com
Mira Bernabeu, Alberto Garcfa Alix,
Joana Pimentel o Agustf Torres, ofereixen
unes visions clarament surrealistes que,
per forc;a, donen una visió distorsionada
de la realitat, que es mostra després de
passar pel filtre més o menys inconscient
de cada un deis fotografs. I d'altres, com
és el cas de Santiago B. Olmo, oferei)<en
una imatge tan parcel·lada de la realitat
que els du als terrenys de la fotografia
intimista.

ts en aquesta Ifnia intimista on es
troben més adeptes, encara que no sigui
una tendéncia predominant en la globa
litat del lIenguatge fotografic actual. En
aquest sentit, s'ha de fer un recorregut
pels retrats de Rita Magalhaes (Xavier
Fiol), per les imatges de Miguel Czerni
kowski (Can Planes), de gran perfecció
técnica, o per la major part d'aquells que
fan un apropament del lIenguatge
fotografic i el pictoric, entre els quals es
troba un gruix important de la fotografia
que avui s'exposa a Mallorca. De lIen
guatge pictoric i d'intimisme se n'ha de
parlar en fer referéncia a les fotografies
de Toni Catany, de Pere Colom o de Joan
Miquel Ferra (Can Planes), o les de Valé
rie Villieu (Horrach Moya), el tractament
de les quals quasi arriba a dur les imatges
fins a l'abstracci6.

En un sentit molt distint i gens inti-

a on va

La pregunta que encapc;ala aquest arti
cle és forc;osament reductiva. Demanar
se avui cap a on es dirigeix la fotografia
contemporania no és un contrasentit, i
més si es té en compte que la fotografia,
com a lIenguatge artlstic, es dirigeix cap
a nombroses direccions, i molt diverses.
Pero, aixf i tot, amb la multiplicitat d'ex
pressions -<osa que ha existit des de la
invenci6 del mitja-, hom té la sensaci6
que no queda definit el lIenQuatQe
fotografic.

De la diversitat d'expressions, se'n
dóna mostra a la primavera fotografica
que viu Mallorca aquest dies. Perqué no
tan sois s'ha de parlar d'aquest projecte
que realitzen sis g':lleries de la ciutat"sota
el .genérié de Pa/maPhotoO 1, sinó 'lu,~p.~C

forc;a s'hah d'incloure I'exposició ifíº-ivi~

dual de 'Gaoriel" Lacomba, a-;¡"'esp~i
,Rlnno~ L1ull; lla.mostia·"Fotog[afi~.con
temporania aMallorca que, seguint la
seva itinerancia, es trob~ en aquests
moments a Can Planes, a sa Pobla. Aixl
mateix, hem de fer referéncia tant a un
deis grans mestres de la fotggrafia con
temporania, Harry Callahan, 'fin~ avui
mateix exposat a la seu de la Fundació la
Caixa, com a les fotografies de Ródtxen
co que s'han"inclos a la mostra de les
geometries d'aquest artista, al, Museu
d'Art Espanyol Contemporani, Fundació
loan March.

Entre totes les obres exposades
deis fotografs contemporanis, que són
els que s'inclouen a I'interrogant del titu
lar d'aquest articlers'obre un gran ventall
de tendéncies que ofereix algunes pistes
sobre l'estat actual de la fotografia i el
seu futur més immediat.

Són molt poes els fotografs repre
sentats que entenen la fotografia en la
seva dimensió més tradicional; que és la
de servir com a document social. Ho és la
imatge d'un suburbi, per damunt de les
barraques-habitacles dél qual ~a el
tren, fotografiat per Hanna Collins
(Altair). Ho són les fotografies de Pepe
Cañabate i de Miquel Font (Can Planes),
les de Martr Rotger (loan Guaita) o algu
nes de les imatges de Biel Capllonch
(Ferran Cano). En canvi, ho podrien ser
les de César Lucadamo (Horrach Moya),
que en la série Buscando el corazón
retrata dones i homes hindús, pero en fer
una descomposició deis cossos, dividint
los en distints quadrats, aconsegueix
transgredir I'ambit de la fotografia com a


