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COSSIOLS
el temps retratat
L’any 1997 Toni Catany publica, a la col·lecció “Lo mínimo” de l’editorial Mestizo,
el petit volum Cossiols, que recull dotze fotografies realitzades al mes d’agost de
1985 a Llucmajor, a la casa i al corral del carrer del Purgatori on el nostre fotògraf
visqué els primers anys de la seva vida, fins que anà a estudiar a Barcelona. L’edifici
forma part del conjunt de tres cases que han d’acollir el Centre Internacional
de Fotografia que promou, amb la col·laboració de la Fundació Toni Catany, la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears.
L’edició d’aquell llibret, Catany volgué encapçalar-la amb una dedicatòria a la
seva mare carregada de significat: “a Maria Jaume Salvà, que en col·laboració
amb el Temps confeccionà aquests cossiols”.
Així, l’exposició que la Fundació Toni Catany, amb el suport de l’Ajuntament de
Llucmajor, proposa per a aquesta tardor vol explorar, a partir d’aquell treball, la
relació entre l’espai natal de l’amic i l’austeritat d’uns objectes que fusionen el
silenci mineral i l’expressió orgànica per generar, amb el traç lent, però ferm, del
temps, una bellesa singular.
Han passat cinc anys des de la constitució de la Fundació, i continuam transitant
per l’arxiu de l’artista i pel color del temps a la recerca de nous vincles, intentant
renovar o completar perspectives sobre la seva obra, i suscitant el contrast que
ofereixi un coneixement més profund de la seva mirada. La tasca amb què ens
sentim compromesos s’identifica, en aquest sentit, amb la persistència del que
és simple i autèntic, com són senzilles i genuïnes les plantes retratades per la
càmera del fotògraf. I és des d’aquesta sinceritat que creiem, esperançats, que
el corral i la casa de Toni Catany seran aviat el cor del Centre Internacional de
Fotografia que va concebre l’amic per llegar al seu poble.

