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L´esplanada dels museus de Montjuïc tindrà el
Centre Nacional de Fotografia
19.01.2015 | 07:15

BARCELONA | ACN/EFE El patrimoni fotogràfic del país es recollirà en el futur Centre Nacional de
Fotografia. Així ho estableix un dels eixos del Pla Nacional de Fotografia del Departament de Cultura
presentat aquest divendres, que busca visibilitzar i incentivar el paper d'aquest patrimoni cultural.
L'equipament, que es preveu que s'ubiqui a l'esplanada dels museus de Montjuïc -a l'entorn del MNAC-,
serà el primer espai "en què el punt de vista serà la fotografia", com ahir va explicar el director del
MNAC, la institució que l'impulsarà juntament amb el Govern. El Pla també preveu crear un fons i una
col·lecció nacional, establir criteris comuns de gestió i incorporar la disciplina en els programes
universitaris i de graus.
El departament de Cultura ha identificat més de 35 milions de fotografies inventariades a Catalunya,
acumulades els últims 150 anys i que, en paraules de Mascarell, es troben majoritàriament en el sistema
d'arxius de Catalunya, a més de 323 arxius, que atresoren més de 33 milions de peces.
La resta d'imatges estan concentrades en diferents museus (51.000 exemplars) i altres centres de
referència com la Biblioteca de Catalunya (300.000), l'Institut Amatller d'Art Hispànic (350.000) i l'Institut
d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (800.000).
Mascarell va dir que aquest centre nacional "cobreix un buit en el sistema museístic català i posarà en
relleu una de les nostres grans tradicions culturals", a més de "donar resposta a una antiga demanda
tant del sector privat com del públic".
El conseller va precisar que en les converses prèvies "tots imaginem el Centre Nacional de Fotografia
com un espai físic a l'entorn del MNAC, en l'anomenada esplanada dels museus, en què s'instal·laria la
col·lecció pública i podria exhibir-se en una espècie d'exposició permanent". Segons el seu parer,
malgrat el seu nom, aquest Centre Nacional "pot ser interpretat com un museu actual".
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