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‘Cossiols’, un 
homenatge a 
l’espai natal de 
Toni Catany p. 58-59 

L’exposició recupera els retrats que 
el fotògraf va fer el 1985 als singulars 
planters que la seva mare tenia  
al corral de la casa familiar

Cinc anys de FiraB! 
El mercat de música i arts escèniques de            
les Illes Balears arriba al cinquè aniversari.  
N’analitzam l’evolució i entrevistam la músic 
Joana Gomila, que clou la cita. p. 60-61

TONI CATANY

La literatura també té la seva nit 
Palma viu dissabte la seva primera nit dedicada 
a les lletres: la Literanit. Aquesta cita nocturna 
vol convertir més ciutadans en lectors i reivin-
dicar la diversitat lingüística. p. 63

El temple de Jørn Utzon 
Can Lis, a Portopetro, és la primera casa que va 
construir l’arquitecte danès Jørn Utzon a 
Mallorca. A 30 metres sobre el mar, té la línia 
de l’horitzó a l’altura de la mirada. p. 72-73
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L’exposició ‘Cossiols’, a Llucmajor, remet a l’espai natal del 
fotògraf en el cinquè aniversari de la fundació que du el seu nom  

“A Maria Jaume Salvà, que en col·labo-
ració amb el Temps confeccionà 
aquests cossiols”. Així encapçalava To-
ni Catany el llibret Cossiols, publicat el 
1997 a la col·lecció Lo mínimo de l’edi-
torial Mestizo. La dedicatòria era per 
a la seva mare, qui al corral de la casa fa-
miliar de Llucmajor tenia els senzills i 
singulars planters, 12 dels quals havien 
estat retratats pel fotògraf durant el 
mes d’agost del 1985. 

El temps i la mà,  
al corral de 
Toni Catany 

Llucmajor
Cristina Ros

Tot lliga a l’exposició de Toni Ca-
tany,  Cossiols: el temps retratat, comis-
sariada per Antoni Garau i Miquel Be-
zares, que aquest divendres es va inau-
gurar al claustre de Sant Bonaventura, 
organitzada per la Fundació Toni Ca-
tany (FTC) i l’Ajuntament de Llucma-
jor, i que es podrà visitar fins al proper 
26 de gener. Tot lliga perquè la mostra 
que recupera els vells cossiols s’inicia 
amb una fotografia de la mà de Maria 
Jaume Salvà que sosté un fruit, una pe-
ra. És la mateixa mà que ajuntava una 
olla que ja no era apta per a la cuina amb 
l’esqueix d’una planta que, amb el 
temps i poca aigua, acabaria rebrotant; 
la mateixa mà que tallava una garrafa 

l’Ordre des Arts et des Lettres del go-
vern de França (1991), són les imatges 
centrals de l’exposició tot just inaugu-
rada. Tot i així, la mostra estableix al-
tres lligams. En el moment, aquest 
2019, en què la Fundació Toni Catany 
fa cinc anys de vida, en constituir-se 
formalment mesos després de la mort 
del fotògraf, l’octubre del 2013, Cossi-
ols: el temps retratat estableix, en un 
senzill homenatge, els vincles amb els 
orígens de la seva trajectòria artística i 
també del que serà el Centre Interna-
cional de Fotografia Toni Catany. Se-
gons ha anunciat aquesta setmana el 
Govern, el CIFTC tindrà les obres fina-
litzades d’aquí a 18 mesos. 

És precisament el corral on creixi-
en els cossiols de la mare l’espai natal 
de la trajectòria del fotògraf llucmajo-
rer, i també serà el nucli central del fu-
tur CIFTC, eix d’unió de les tres cases 
mitgeres que formaran aquest centre 
dedicat a la fotografia: la casa familiar 
que Catany va voler donar, per a la 
construcció de l’equipament, la casa del 
també fotògraf Tomàs Monserrat i la 
Trinxa, un petit habitatge adquirit en la 
passada legislatura pel Govern per su-
mar un necessari espai al CIFTC. Per 
això, el recorregut per l’actual exposi-
ció acaba amb la maqueta i els dibuixos 
del futur CIFTC, obra de l’arquitecte 

de plàstic i en destinava una part a sem-
brar uns trossets de cactus que potser li 
havia donat una veïna, mentre l’altra 
part li servia d’embut per a un altre 
planter, o un pot de pintura rovellat, o 
el forat d’una pedra, qualsevol cosa on 
pogués posar una miqueta de terra i que 
hi nasqués, quasi sempre tímida, la vi-
da en verd.       

Homenatge a l’espai natal   
Aquestes fotografies dels humils cos-
siols de la mare de Catany, una celebra-
da sèrie en la trajectòria de l’artista, 
que va ser reconeguda amb el premi 
Nacional de fotografia (2001) o, entre 
d’altres, amb el títol de Chevalier de 
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català Josep Lluís Mateo, guanyador 
del concurs de projectes per a la cons-
trucció del centre. Al seu costat, un 
conjunt de cartells recorda les exposi-
cions que, durant aquest cinc anys, ha 
organitzat la FTC, revisions inèdites 
de les obres de Catany i també d’altres 
fotògrafs d’arreu del món presents a 
la col·lecció que va deixar com a llegat.     

Un llibre i els àmbits emocionals 
La mà de Maria Jaume és present a 
l’exposició,  no només en els cossiols 
del corral, sinó també en la trajectòria 
del fotògraf. Hi és amb un llibre que 
li va regalar la mare pel Sant Antoni 
del 1978, The Pencil of Nature, de Fox 

Talbot (Regne Unit, 1800-1877), in-
ventor del calotip, una tècnica que fe-
ia dos anys que practicava Catany i 
que, durant un temps, el jove fotògraf 
autodidacta havia cregut que era una 
descoberta personal. 

Així mateix, a través de la mare, que 
era qui vivia sola a la casa de Llucma-
jor atesa la primerenca mort del pare 
i que Toni Catany s’havia instal·lat els 
anys 60 a Barcelona, són a la mostra 
altres cossiols, aquests ja retratats en 
l’espai natural del corral durant les es-
tades, sobretot estivals, del fotògraf a 
l’habitatge familiar. Són objectes i ra-
cons emocionals per a l’artista que, a 
mesura que a partir dels anys vuitan-
ta va guanyant reconeixement inter-
nacional, deixa palesos en bodegons 
i natures mortes, algunes de les quals 
va fer a la mateixa casa de Llucmajor 
i que ara són també presents a Cossi-
ols: el temps retratat, com a protago-
nistes d’un dels deu àmbits en què es 
divideix l’exposició. “Per a la natura 
morta partesc del no-res material. El 
primer pas és trobar l’objecte que fa-
rà visible el sentiment que ha provo-
cat el desig. D’entre els objectes que 
m’envolten, utilitz els preferits, ja si-
gui estèticament o sentimentalment. 
Després hi afegiré el color i la compo-
sició per arribar a la imatge desitjada”, 
va escriure Toni Catany, en una nota 
que es reprodueix en una de les parets 
de les sales del claustre de Sant Bona-
ventura de Llucmajor.  

Els darrers anys del fotògraf, els 
que que lliguen la casa natal amb el fu-
tur Centre Internacional de Fotogra-
fia, són també un temps retratat per 
Catany. Les plantes creixien salvatges 
i desbordaven els límits del corral i 
l’artista estava decidit a donar la casa 
per al CIFTC, que anava buidant a 
l’espera interminable per a un projec-
te al qual no veia resposta per part de 
les administracions públiques. De fet, 
ell no va poder arribar a veure engegat 
el seu somni, però va deixar la memò-
ria retratada i, sobretot, la llavor que 
el faria possible.◆

TONI CATANY 

El batle de Llucmajor 
ratifica el compromís 
amb la FTC

a Mallorca i amb ressons internacio-
nals”, afirmà el nou batle.        

Les obres del CIFTC i nous projectes 
“Amb les obres del Centre Internacio-
nal de Fotografia ja començades i avan-
çant a bon ritme, des de la FTC volem 
expressar la nostra gran satisfacció. Tot 
i el llarg temps passat, ara ja no s’enten-
dria que no se n’acabàs la construcció”, 
manifestà Miquel Bezares, president de 
la FTC i un dels comissaris de l’actual 
exposició. Segons la regidora de Cultu-
ra de Llucmajor, Xisca Lascolas (PP), 
“mentre es fan les obres del centre, 
s’anirà definint el projecte del Centre 
Internacional de Fotografia en relació 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Volem que el centrei el claustre de Sant 
Bonaventura, siguin els puntals cultu-
rals del poble”. 

Per la seva banda, Antoni Garau, di-
rector de la FTC i comissari de Cossiols, 
aprofità la presentació per anunciar la 
propera exposició que ja preparen per a 
la primavera del 2020. Es dedicarà a 
l’obra de la fotògrafa mexicana Gabri-
ela Iturbide, amiga de Toni Catany i 
amb obra a la seva col·lecció.◆ 

El canvi polític no afectarà el suport de 
l’Ajuntament al llegat de Toni Catany 

Més que en qualsevol altre moment an-
terior, en un procés que s’ha allargat 
més d’una dècada amb períodes d’es-
tancament preocupant, avui el Centre 
Internacional de Fotografia Toni Ca-
tany (CIFTC) té més possibilitats de ser 
una realitat. Continuen les obres d’es-
bucament de les tres cases que han de 
reunir el nou equipament, el projecte 
arquitectònic de Josep Lluís Mateo ja té 
tots els permisos per tirar-se endavant, 
i amb l’anunci aquesta setmana per part 
del Govern que l’edifici podria estar en-
llestit en un termini de 18 mesos i, so-
bretot, amb el compromís de totes les 
institucions implicades, tot fa pensar 
que Llucmajor tindrà finalment el cen-
tre dedicat al llegat de Toni Catany i al 
llenguatge de la fotografia. 

A la presentació de l’exposició Cossi-
ols: el temps retratat, inaugurada aquest 
divendres al claustre de Sant Bonaven-
tura, el batle de Llucmajor, Éric Jareño, 
del PP, va confirmar que el canvi en 
l’equip de govern del municipi no tras-
tocarà el compromís del consistori lluc-
majorer amb la Fundació Toni Catany 
(FTC) ni canviarà els projectes, que es 
continuaran desenvolupant abans de 
l’obertura del CIFTC i amb posteriori-
tat. “El PP ja presidia el govern muni-
cipal entre el 2011 i el 2015, període en 
el qual va començar aquesta col·labora-
ció. Sempre hem apostat per conservar 
i difondre l’obra de Toni Catany, i hi 
continuarem apostant. El nostre suport 
a les exposicions al claustre serà el ma-
teix i si hem de fer noves aportacions, 
intentarem ser-hi per fer aquest projec-
te que és tan important per al poble, per 

El batle de Llucmajor i la regidora de Cultura, els comissaris i membres de la 
Fundació Toni Catany presentaren l’exposició Cossiols: el temps retratat. 

Llucmajor
C. R.

C. R.

L’exposició traça els lligams entre la 
vida de Catany i l’espai per al CIFTC. 

A. G.

Els planters de la mare són el 
nucli central de l’exposició 
‘Cossiols: el temps retratat’,  
al claustre de Sant 
Bonaventura, fins al gener 


	



