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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.
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Quatre de les vint fotografies de Xavier Ribas, a
l'exposició de La Virreina Foto: JOSEP LOSADA.

Publicitat
Cerdà s'hi havia imaginat el gran pulmó verd
de Barcelona com el Central Park de Nova
York

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
Notícies de ...
en un no lloc que espera arribar a ser algun lloc
Barcelona
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.

Anuncia't a Girona
a partir de 2,5 € al dia

Clica aquí

Enquesta

Qui ha de decidir si una actuació
trabucaire és o no festa tradicional?
La societat civil
L’ajuntament que pertoqui
La Generalitat
La Guàrdia Civil
Vota

Resultats

Tradueix-nos - Translate
Tria idioma - Select language

LC (2002-2003). Utopia ajornada, de Xavier Ribas.
la virreina. La rambla, 99. barcelona. fins al 5/9
Darrera actualització ( Dijous, 12 d'agost del 2010 02:00 )
Publicat a

http://www.avui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/205548-el-llarg-viatge-al-no-lloc.html

Cinema a Girona

Page 1 of 2

Avui+ - Notícia: El llarg viatge al no lloc-205548

07/02/2011 13:19

Avui 12-08-2010 Pàgina 27

DESAR AQUESTA PÀGINA A:

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

COMENTARIS

Escriure un comentari

Totes les planes
de cooperació

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
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Consulteu aquí els diccionaris
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
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