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Quatre de les vint fotografies de Xavier Ribas, a
l'exposició de La Virreina Foto: JOSEP LOSADA.
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Cerdà s'hi havia imaginat el gran pulmó verd
de Barcelona com el Central Park de Nova
York

Notícies de ...

Barcelona

Cultura

El llarg viatge al no lloc
Xavier Ribas exposa a la Virreina les seves fotos sobre el barri de la Catalana
12/08/10 02:00 - BARCELONA - MARIA PALAU

El 1859, Ildefons Cerdà va imaginar-se el gran
pulmó verd de Barcelona a la vora dreta del Besòs,
al terreny que ocupa el –fins fa poc– maleït,
desemparat i infeliç barri de la Catalana. Poca
broma: havia de ser un bosc exuberant que faria
enveja al mateix Central Park de Nova York. Els
idíl·lics plans que Cerdà tenia pensats per a aquest
racó de món situat entre els límits de Barcelona i
Sant Adrià no van triomfar. Però tampoc es pot dir
que fracassessin: durant 150 anys, que no passen
aviat, la Catalana va viure esperant que es fes
realitat el parc. Alguns projectes van recuperar la
vella aspiració de Cerdà, però sempre van anar a
parar allà mateix: la utopia del paradís del bosc
frondós s'ajornava per a més endavant.

La vida a la Catalana no ha estat fàcil. I, si no el
que més, un dels seus episodis més cruels va ser
la riuada del 1962, que va engolir les barraques de
la població més fràgil. La vida no pot ser mai fàcil
en un no lloc que espera arribar a ser algun lloc
algun dia que mai arriba ni arribarà mai. Xavier
Ribas és un fotògraf avesat a explorar amb el seu
intrèpid objectiu indrets d'aquesta mena. Indrets
fantasmagòrics que han de desafiar segon a segon l'amenaça de la degradació amb l'únic escut de la
frustració. El 2002 i el 2003, molt poc abans que es desencallés, per fi, el projecte de transformació del barri
(que no el convertirà en cap gran parc però sí que el revitalitzarà amb habitatges públics, espais verds i
equipaments), Ribas va crear una sèrie fotogràfica de la realitat maltractada d'un paisatge inhòspit deixat a
la seva sort durant un segle i mig. Aquest conjunt de fotografies, una vintena, s'exposen ara per primer cop
a La Virreina Centre de la Imatge, a l'antic Espai Miserachs que el nou director, Carles Guerra, ha
reconvertit en una zona calenta per indagar les connexions entre polítiques culturals i espai urbà. Una nova
funció que té mèrit si es té en compte que la Virreina és la seu de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Les fotografies de Ribas no es defensen soles, que ho podrien fer, a l'exposició. Tenen aliats tan poderosos
com un revelador vídeo que mostra els veïns de Sant Adrià en una batalla campal, el 1990, reclamant
millores al barri. Es va instaurar fins i tot un toc de queda. La vida, sens dubte, no ha sigut gens fàcil a la
Catalana.

LC (2002-2003). Utopia ajornada, de Xavier Ribas.
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