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B
otigues

La Parada no resisteix les 
inclemències del temps: treballa 
amb material sensible que 
s’escampa carrer amunt quan 
bufa un vendaval. Xènia Bagué 
ha tancat la botiga –amenaça 
vent– i aprofita per reflexionar 
sobre les galeries, els artistes i la 
producció d’una disciplina jove 
que sovint es lamenta, però que 
està més viva que mai. La 
fotografia. 

Tenim curiositat per saber 
com han arribat a la botiga del 
mercat de l’Abaceria les obres 
que pengen de fils i s’exposen 
dins de maletes i caixes de vi, 
d’autors com Lola Montserrat, 
Jordi V Pou, Blanca Viñas i 
Juanan Requena. Les seves 
fotografies es venen, i 
s’exhibeixen. De fet, Bagué es 
reivindica com a galeria –petita i 
alternativa al costat de les 
cosines Valid Foto, Tagomago, 
H20 o Ilmondo– i ho té clar: vol 
treure de la cambra fosca els 

talents fotogràfics. Sap què és 
tenir un estudi, treballar amb la 
càmera, desencantar-se amb la 
professió i tornar-se a enamorar 
de les imatges.  Perquè la 
fotografia és un art, defensa, i hi 
ha gent que val la pena i no es 
visualitza perquè falten espais 
de difusió. “O exposes en un 
centre cívic o saltes a les parets 
del CCCB”, sense gaires grisos. 
Bagué ha prescindit dels blancs, 
de les parets clíniques d’una 
galeria contemporània, per 
portar la fotografia al carrer. 

A La Parada no s’inauguren 
exposicions, però han instaurat 
els dijous com el dia del  fotògraf, 
i durant mitja hora l’artista 
comenta el seu treball. Unes 
obres que Bagué es veuria capaç 
de reconèixer entre més imatges 
per “la petjada”. Com a curadora 
de moment prescindeix de 
fotografies que són perfectes 
tècnicament; prefereix les 
sobreexposicions, els collages i 
les proves de revelat d’aquells 
autors que commouen, ja sigui 
dins d’un paspartú, com a llibre 
(recomana l’obra poètica Este 
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Seu Olhar de Maía Soares) o amb 
forma de Polaroid,  les postals de 
l’estudi  4photos.  

A l’altell de la botiga 4photos, 
al Born, s’exhibeixen càmeres de 
col·leccionista: una Lubitel, ideal 
per als estudiants dels 80; un 
parell de Rolleis, autèntics 
tresors; i fins i tot una Nikon 
compacta. En un pla mig llarg, hi 
ha les imatges d’una Barcelona 
en blanc i negre. Res permet 
intuir que l’espai havia funcionat 
com a magatzem de plàtans; i  
Joan Morejón i Lluís Bernat, els 
dos socis, no passen per alt la 
història. No se n’amaguen que 
són romàntics, per això van 
decidir que el seu projecte havia 
de tenir el mateix color que les 
preses d’Ansel Adams, Joan 

Colom o Jeanloup Sieff. Estaven 
cansats de la fotografia d’estudi, 
de servir el client i no poder 
retratar un home de negocis amb 
mala llet i fumant-se un puro, i 
van decidir explotar la seva 
creativitat per la ciutat amb la 
càmera sota el braç. Fan fotos 
turístiques amb enquadraments 
poc habituals de les atraccions 
turístiques i Polaroid de detalls 
urbans, nostàlgics i saturats de 
colors. Les fotos d’autor,  com la 
imatge d’un nen corrent per la 
plaça Reial robada des de 
l’interior del Bar Glaciar, són les 
que més els satisfan, de fer i de 
vendre. Però vendre foto no és 
fàcil, diuen amb cara llarga; 
recorden que els grans fotògrafs 
catalans són més consagrats a 

escala internacional que a casa. 
“No som al nivell d’Alemanya, 
França o els Estats Units, on en 
comptes de pintura tenien 
Dorothea Lange”. 

Els retrats agres i melancòlics 
de Lange condueixen fins a 
YellowKorner, una franquícia 
d’origen francès amb sucursal a 
l’Eixample. La seva aposta és fer 
que la fotografia sigui assequible 
i pot satisfer des dels  
col·leccionistes que busquen la 
peça única fins als  aficionats que 
hi recorren per trobar l’objecte de 
decoració perfecte a partir de 30 
euros. Tothom en surt amb una 
obra provinent del laboratori de 
París, numerada (el nombre de 
còpies de la imatge i el format són 
el que fa variar el preu) i amb la 

signatura de l’autor. En l’ambient 
de parets negres ressalten els 
personatges torrats de Lee 
Jefries i la gestualitat violenta (i 
supervendes) de la model Rie 
Rasmussen, que dispara el 
voyeur. La foto més antiga de la 
botiga és l’escorç de Kusakabe 
Kimbei, del 1875, però en veure 
l’obra d’Alastair Magnaldo algú 
tindrà clar que aquesta és 
l’artista que vol per presidir el 
menjador. 
 
La parada
Mercat de l’Abaceria, 15 i 16.  
4photos
Comercial, 1. www.4photos.cat 
yeLLow korner
Consell de Cent, 345. 
www.yellowkorner.com

A la cambra fosca
Què és el primer que penjaríeu a les parets de casa? Una 
fotografia. Trieu i remeneu a La Parada, 4photos o YellowCorner, al 
vostre gust. Per Eugènia Sendra
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