
La MESURA 6/20: FOTOBCN 
Un centre de recursos fotogràfics al servei de la ciutat 
cosmopolita i global 
  
Barcelona té una història d'amor amb la fotografia, amb grans 
mestres nascuts a la ciutat o que hi han viscut. En canvi, és 
molt complicat veure bones exposicions permanents o fins i tot 
temporals, o tenir un lloc públic i conegut, prou gran, per ser 
referència mundial. 
  
Alguns referents anteriors, de participació i promoció com la 
Primavera Fotogràfica, han quedat abandonats... Ens manca un 
gran centre de recursos (museu?, espai? centre interactiu?) de 
fotografia a la ciutat, i que BCN sigui reconeguda mundialment 
també per l'art fotogràfic, pel que reflecteix i per la mostra de la 
vida i la història de la ciutat.  
  
Cal, doncs, recuperar i promoure la creació d'un espai de 
fotografia a la ciutat, aprofitant el fons de l'arxiu fotogràfic de 
Barcelona. Es podrien veure fotos de l'arxiu, i recents 
incorporacions, comprades o cedides per familiars de fotògrafs 
que han retratat la nostra ciutat, a part d'aconseguir, tenint una 
seu, que molts més fotògrafs tinguin on exposar i fer de la 
ciutat la capital europea de la fotografia actual. 
  
També ha de ser un espai amb connexió a la xarxa, permetent 
mostrar l’art fotogràfic de la ciutat i sent un espai de memòria 
ciutadana. Que els barcelonins i barcelonines puguin també 
cedir imatges de com eren les coses, de com érem nosaltres. Un 
espai de retrobament, gràcies a la fotografia, de la història de 
Barcelona i de la història de la seva gent. 
  
La nostra ciutat és la tercera ciutat més fotografiada del món. 
Poder gaudir d’un centre sobre la fotografia ens permetria 
utilitzar aquest immens banc de dades fotogràfiques de la ciutat 
per a aspectes turístics i de gaudiment dels barcelonins i 
barcelonines, establint rutes i generant continguts gràfics que 
ens ajudin a entendre millor com es veu la nostra ciutat i com la 
veiem entre tots.	  


