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Fotografla de Felip de Borb6 realrtzada per Tomas Monserrat (1976)

Joan Mlquel Ferril; eIs que opten per
la segona tendencla s6n, entre d'al
tres, Antonl Soclas, Agusti Torres,
Carlos Barrantes, Gabrlel Lacomba,
Mlguel Czernlkowskl, Joan Sastre I
Susl G6mez. (MJM)

CINEMA

Ourant la segona meltat de la
decada dels noranla, s'obre una
etapa de refiexl6 sobre el concepte de
ctnema autocton. La realttzacl6 ctne
matogrilflca pren dos camtns ben
dlferenciats. O'una banda, el que es
podrta anomenar clnema autocton,
es a dir de tematica I desenvolupa
ment proplament tllencs; I de I'altra,
el clnema en que tot el rodatge, 0 una
part, es fa a Mallorca, per autors
tllencs, pero lIevat d'aquestes clr
cumstancies, Ja resta no te cap lli
garn ni amb la hJstorla nl amb la rea
Htat tnsular. Partint d'aquests dos
conceptes, I'obra d'Agusti Vlllaronga
(Palma 1953) EI Mar (1999), repre
sentarla el ctnema conslderat autoc
ton. MaJgrat que en general l'obra de
Vlllaronga defulg de I'arrciament I de
la realltat de Mallorca, aquest film,
basat en la noveHa homonima de
Blal Bonet, pren alguns dels trets
caracteristics d'aquest tipus de ctne
ma. Tambe durant aquesta decada,
pero anterlor a EI Mar, VllIaronga
realitzil eI film 99.9 (1998).

Dlns de I'altra concepcl6 de ctnema
fet a Mallorca, hi ha el prlmer llarg-

Antoni Catany, Pomarosa j //imans (1999)

Mallorca, la Imatge fotogril.fica que es
desenvolupa per aquest vessant es
caracterltza per mostrar la dualItat
entre la concepcl6 purlsta (de calre
documental I fabrlcada a I'estudl) I
I'hibrida (que combina a voluntat
tecnlques, materials I suportsl I que
sovlnt es lliga a practiques postcon
ceptuals, corporals I a tnstal·laclons.
Entre els autors que particlpen de la
prtmera concepcl6 destaquen Gabrlel
Ramon, Joan Ramon Bonet, Juan
Antonlo Briiias, Pepe Cafiabate I

tarl determtna bona part de la foto
grafla reaIttzada a Mallorca en
aquest periode. Per una part, es de
senvolupa arecer deI turlsme local I
continua alXi una tradlcl6 tnlclada
abans de la Guerra Civ11 amb I'obra
de Francesc Martorell "Frama",
Jaume Escalas, Josep Truyol I Gul
llem Bestard, entre d'altres, que es
va difondre rnltjan~antpostals, gUles
I fulletons edltats, princlpalment, pel
Foment deI Turisme. O'al-tra banda,
des dels anys 80, un nombre crel
xent de fotografs treballa per agen
cles internaclonals I reben en
carrecs d'empreses deI sector tercla
rt. En el primer amblt es pot asse
nyalar la trajectorta de Josep Planas;
I en el segon, les de Pere Coll, Mlquel
Font, Pere Colom, Eduard MIralles I
Jaume GuaI.

L'anomenada fotografla d'autor
dlscorre paral'leIament a la recent
valoracl6 de la fotografia com a crea
cl6 artistlca I, per tant, coHecclona
ble I museable. En aquest sentlt es
de cltaci6 obltgada la trajectorla
d'Antonl Catany, que el desembre de
2001 rebe el Preml Naclonal de
Fotografta alorgat pet Mlnlsterl de
Cultura. Tambe cal esmentar dlfe
rents exposlclons coHectives promo
gudes per galerles privades (com la
trUogla "6 x 6", a la Joan Gualta) I
publlcaclons com la coHeccl6 Foto
grafs ales IIIes, deI Centre de Cultu
ra Sa Nostra.

L'tndlscutible protagonlsme que eIs
media han assolit dtns I'art tnterna
clonal explica I contextualltza la forta
empenta actual de la fotografta. A

Gabri.ILa~ba, P.~os(2001)

soclal (noces. batelgs, etc.), tot dlfe
renclant la seva tasca de la de l'aft
clonat. mltjan~ant la tntroduccl6 dei
color I d'lmatges molt elaborades
(quant a escenografia I U'!uminacI6)
I, mes endavant. Incorporant tambe
el reportatge en video. En aquest
amblt cal citar autors com Gaspar
RuHan, Josep Planas i VUar6, a
Palma; Joan Rosse1l6 I Bartomeu I
Rafel Payeras, a Inca; Conrad LIese
gang i Amadeo, a Cala Rajada; An
tonl Sastre Gaya, aSant Joan; I Pere
Sancho, a Arta, entre d'altres.

La vlnculacl6 amb el m6n publlcl-

en algunes exposlclons monogrilfi
ques organltzades per I'Assoclacl6
Provtnclal de Fotografs de Premsa.

EI treball d'estudl 0 de galerla es
mante, tot I que pati una forta crlsl
amb la comerclalttzacl6 de cameres
per a aftclonat de facU manelg I, ja en
eis anys 60, amb eIs photomatons. EI
fotograf professional hague de dlver
slficar la seva fetna, sortlr de I'estudl
per cobrlr esdevenlments destinats a
la premsa I retrats de carrer (fet que
mollva l'aparlcl6 dels anomenats
fotografs "Ielkers" I "mtnuters") I incl
dir especlalment en el reportatge

La plac;:a Major da Palma fotogra1iada per Josep Planas Monlanytl (final dei decenni da 1950)

Altres musiques
Com passa amb la musica classlca,

tambe Ja musica pop, la de cantautor
I la tradlclonal compten amb gran
nombre d'actlvltats I seguldors. Cal
remarcar un auge notable dei jazz.

Pel que fa a la musica tradlcional,
ultra les nombroses agrupaclons
anomenades de "ball de bot", es slg
nlficatlu la incorporacl6 a molts de
grups d'elements provlnents de la
musica pop, donani lloc a la creacl6
de noves sonorltats. (GMa/JoP/PE)

LA FOTOGRAFIA A MALLORCA A LA

SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX

La fotografta que es fa a Mallorca a
la segona mellat deI segle XX es con
ngura a partIr de quatre etxos prtncl
pals: la premsa IHustrada, el repor
tatge soclal, la publlcltat I I'anome
nada obra d'autor.

Oespres de la Guerra CIv1l, el paper
deI fotoperlodlsta resta conftnat a la
publtcacl6 d'lmatges d'esdevenl
ments de caracter oficlal I instituclo
nal I de cronlca negra. Des de Ja
decada de 1970 pren for~a una foto
grafia mes dlstesa relaclonada amb
el m6n esportiu I d'espectacies, la
qual cosa es traduetx tambe en una
maquetaci6 mes acurada, una mlllo
ra tecnlca de la Impressl6 I en Imat
ges de gran format. En les decades
dels 40 I 50 col·laboren en la premsa
local eis fotografs Bemat CasteIl,
Lorente, Amlg6, Jullil I Josep Planas
Montanya; en la dels 70 s'hl afegel
xen Tomas Monserrat, Joan Torres,
Sans, Cervera, Joan Llompart "Tor
re1l6" I Lorenzo. Mes recentment
s'han Incorporat Oscar Plpkln,
Mlquel Massuti, Sebastla Terrasa,
Ramon Rabal. Josep Vlcens, Jaume
Rosse1l6, Gabrtel Ramon, entre d'al
tres. La seva obra s'ha dlf6s tambe

Festivals i concerts
La musica en vlu continua pro

dulnt una activltat constant dins 1'0
ferta cultural mallorquina. Encara
que es fan concerts esporadtcs, de
cada vegada mes hl ha tendencla a
aglutinar-Ios sota algun denomina
dor comu en forma de cicle de con
certs 0 festival, com la Setmana
Europea de Musica Rellglosa que es
du a terme (des de 2000) a l'Audl
tortun de sa Manlga (Sant Lloren~

des Cardassarl. Aquest nortment es
d6na sobretot a I'estiu, epoca durant
la qual es duen a terme nombrosos
festlvals, en un proces que ja fa anys
que dura. AIxi matetx aquesta oferta
s'ha ampllat a I'hlvern.
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