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Josep Planes i Montanyà, va ser el fotògraf del boom turístic, però també va ser
l’introductor de la postal, de les imatges
aèries, de les fotos en color i de la fotografia industrial. El fundador de Casa Planas,
va ser un emprenedor de la fotografia, un
innovador i un visionari.
A finals dels anys 50 va comprar un
helicòpter, que rendibilitzava llogant-lo
a la Guàrdia Civil que encara no n’havia
adquirit un. Va decidir comprar-lo perquè
li facilitava el treball a l’hora de treure les
imatges aèries de l’illa. Va trobar el lloc
ideal per captar l’essència de molts racons
de l’illa que van viatjar per tot el món en
forma de postals turístiques. Podia arribar
a vendre 25.000 postals de la Seu a l’any. A
partir d’aquí es va forjar la seva fama com
a fotògraf del turisme. Va treballar intensament amb Foment i amb el Ministeri de
Turisme.
El 28 d’octubre de 1947 Josep Planas
inaugura la seva primera botiga especialit-

zada en fotografia al carrer Colón. A partir
d’aquell moment va començar el procés de
consolidació d’una empresa que arribaria a
tenir més de 14 establiments. Casa Planas
va produir milions d’imatges en una època
en la qual es produïen més de 700 reportatges anuals. Avui en els magatzems de
Casa Planas els arxivadors desborden amb
fotografies emmarcades i sense emmarcar, els fotolits, negatius, diapositives i
transparències ascendeixen a 2.300.000
aprox. Hi ha 2.165.760 imatges de fulls
de contactes i 18.043 postals impreses,
unes 2.000 càmeres de marques i models
diferents que emprà i col·leccionà i àmplies
col·leccions de postals, imatges i revistes
de fotografia.
La seva càmera és testimoni del desenvolupament turístic, econòmic i social dels
anys 50 i 60 en una Espanya on el turisme
de masses s’estava iniciant. La història de la
fotografia i la seva evolució tècnica a les Illes
Balears no es pot entendre sense Planas,
que va introduir el color i el concepte de
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la fotografia industrial, i va desenvolupar tècniques
innovadores com ara el punt de vista aeri, gràcies a
la utilització del seu helicòpter. Planas fou el primer
fotògraf europeu en comprar un helicòpter per fer
fotografies. D’aquesta manera va monopolitzar la
producció industrial de postals i va establir la iconografia del turisme. És així com la imatge de Mallorca
es va difondre internacionalment.

(1955), la visita de Joan Carles I de Borbó (1953),
la visita de Fraga Irribarne; de la inauguració de la
cafeteria Miami; d’espectacles taurins i d’hotels i
edificis públics com l’Auditòrium de Palma. També
va realitzar reportatges de noces de famílies benestants locals, fotografia esportiva i reportatges comercials, principalment del sector hoteler: Maricel,
Mediterraneo, Badia Palace o Fènix.

Josep Planas va publicar en diferents revistes:
Portades a Cort i Art Fotogràfic, imatges per al
Balears, Fotogramas, Primer Pla, Festa Esportiva,
Destino, Serra d’Or, La Vanguardia, Diari de Mallorca
i Última Hora, entre d’altres. Entre 1960 i 1973 va ser
corresponsal de Televisió Espanyola. Va fotografiar
a intel·lectuals com Blai Bonet i Francesc de Borja
Moll; escriptors i artistes del moment com Camilo
José Cela, Robert Graves, Joan Miró i John Ulbritch;
actors de cinema com Joan Fontaine, Errol Flynn,
Charles Chaplin, Grace Kelly, Llana Turner, Douglas
Fairbanks, Gustaf Fröhlich, Màrius Cabrer, Yvonne de
Carlo, Ann Todd, Michael Powell i un gran etcètera.

L’arxiu documental i artístic de Planas és d’un valor
patrimonial inqüestionable. Com que va plasmar gairebé tots i cada un dels racons de la nostra geografia:
les Pitiüses, Mallorca i Menorca, on podem fer un seguiment de l’impacte produït en les zones de la costa
per l’auge de la construcció i pel procés urbanístic i
turístic desenvolupat durant aquests anys.

El fons Planas conserva imatges d’actes polítics i
militars d’adhesió al règim, com la visita de Franco

La seva passió pel col·leccionisme li va permetre reunir un importantíssim llegat de fotografies i postals
antigues, bona part de les quals estan directament
relacionades amb la nostra illa, d’un incalculable
valor, així com una àmplia col·lecció d’aparells i
accessoris relacionats amb el seu exercici professional: rareses, primeres animacions, ombres xineses,
daguerreotips, zoòtrops o llanternes màgiques.

En el Centre Cultural i de Creació
Casa Planas impulsem la cultura
creant una plataforma d’experimentació, recerca i creativitat
que aposta per rescatar l’antiga
fàbrica de fotografia Casa Planas.
Un espai en desús que recupera
la memòria material i immaterial
d’aquest lloc per a la ciutat de
Palma, i que obre les seves portes
com a centre independent de
recerca i creació artística l’abril de
2015.
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QUÈ ÉS CASA PLANAS?

QUÈ ÉS
CASA
PLANAS?

Casa Planas és una fàbrica efervescent de creació on connecten
tallers de laboratori fotogràfic,
serigrafia, escriptura, noves
tecnologies, art contemporani
i pensament crític; una sala de
concerts; laboratoris de dansa i
d’arts escèniques; una ràdio; sales
d’assaig i enregistrament, així
com estudis d’artista i espais de
creació compartida entre altres
activitats no classificables.

Rodatge a Casa Planas

QUÈ ÉS CASA PLANAS?
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Concert Ceremony

A través d’una pluralitat de disciplines i d’un sistema permeable, ens
centrem en la reflexió sobre la imatge contemporània.
Donem suport als processos i oferim recursos per fomentar la creació. Fem front als exercicis de poder institucional i acadèmic (circuits
artístics), amb la intenció de reformular i de reflexionar des d’una visió
integral de la pràctica artística.
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QUÈ ÉS CASA PLANAS?

“True participation is open”

Taller d’ artista

+info:
https://vimeo.com/191625560
https://www.youtube.com/watch?v=INuPU3BXMGg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=q6dvF94wSUc

Els espais que els artistes utilitzen com a tallers es converteixen en una
ruta a través de la qual es desenvolupa una activitat didàctica, que
ofereix la possibilitat de poder conèixer tot el procés de recerca que
realitzen. A més, els creadors ofereixen tallers i cursos de formació en
aquests espais.

El projecte sorgeix davant la necessitat de crear entorns de creació a la
ciutat per promoure la idea de l’art com a eina per a la mediació social,
la recuperació del patrimoni i la innovació. En l’actualitat, aquests llocs
tenen la particularitat d’impulsar la idea de l’artista com a investigador,
on els artistes tenen la possibilitat de produir i experimentar amb nous
processos sense haver de mostrar els resultats en un espai expositiu
convencional. D’aquesta manera, els programes de residència han
esdevingut vitals per afavorir el treball professional dels artistes.
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VALORS I PUNTS DESTACATS PER A LA CIUTAT

VALORS

Rogelio Lopez-Cuenca I Elo Vega trobada d’artistes. Art Gender-Flux.

En el nou ordre mundial imposat per “l’economia
del coneixement”, la cultura és un recurs imprescindible i abundant per generar “coneixement”. El
desenvolupament sostenible depèn ara de la capacitat de creació i d’innovació i de com s’apliquen
aquestes noves idees, així com de la utilització de
les noves tecnologies de comunicació que alimenten l’intercanvi de “coneixement”.

VALORS I PUNTS DESTACATS PER A LA CIUTAT
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Un centre de creació és un motor d’innovació.
Casa Planas forma part d’una estratègia central en el procés de regeneració de l’entorn. Promovent la cohesió social com a eina per l’estímul de les aspiracions col·lectives i individuals, no només pot arribar a
generar beneficis econòmics a partir de la creació d’ocupació, sinó que
també pot modificar patrons de comportament comunitari.
Casa Planas regenera la ciutat
Transforma el context local i del barri de manera que es produeix un canvi
econòmic, mediambiental i social equilibrat. En aquest sentit, la cultura
pot ser descrita com el grup d’eines i de processos simbòlics mitjançant
els quals reproduïm una realitat social.

Es Fortí
Gent d’Es Fortí estam treballant per millorar i dinamitzar el nostre barri. Famílies, veïns i veïnes i mascotes ens divertim pintant de manera col·lectiva la plaça. Volem fer barri i construir entre tots i totes, una nova imatge que reflecteixi la realitat social d’Es Fortí.

Economia Cultural
Amb els Centres de creació, la ciutat i les seves
institucions culturals cobren protagonisme i es converteixen en centres d’expressió on es desenvolupa
la vida pública, econòmica, social i on gradualment
es desenvolupa també un sentit de pertinença, cosa
que forja així una identitat local pròpia, que es diferencia de les altres.

Formacions artístiques

Es promou “l’economia cultural” definida com la
branca de l’economia que estudia les dinàmiques
de producció, distribució i consum dels béns i serveis arrelats al sector cultural. S’incrementa el capital
cultural, les habilitats específiques d’un poble, les
seves disposicions i actituds cap a l’educació, els
seus hàbits de treball i el seu esperit creatiu.

VALORS I PUNTS DESTACATS PER A LA CIUTAT

La producció social i la transmissió d’identitats,
significats, coneixements, creences, valors, aspiracions, memòries, propòsits i actituds. La forma de
vida d’un grup particular d’éssers humans: costums,
codis de conducta, de vestimenta, llenguatge, art,
cuina, ciència, tecnologia, religió, tradicions i institucions. La cultura també promou el desenvolupament de certes eines que són indispensables per al
creixement econòmic i en aquest sentit posseeix un
valor instrumental, tal com ho és l’educació.
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Què entenem per cultura a Casa Planas?

PROJECTES
DESTACATS
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PROJECTES DESTACATS

Exposono és
un petit festival
experimental
visual y sonor que
involucra artistes
locals que tenen
com a interès
principal
l’experimentació
a través de nous
mitjans.

Col·laborem amb el Pacte contra
la violència masclista i l’Institut
Balear de la Dona. Integram
eines de canvi social, no només
amb activitats que fomenten la
igualtat sinó també regulant i
promovent la igualtat de gènere
en l’àmbit professional de manera
transversal i permanent.
Dins de la nostra comunitat es
troba l’ONG Enginyeries Sense
Fronteres que promou entre
altres activitats la sensibilització
en l’àrea de la cooperació
internacional i intercultural.
Desenvolupem activitats
vinculades amb el patrimoni
històric de la ciutat a partir de
l’arxiu de Josep Planas amb
l’objectiu d’analitzar, qüestionar
i investigar la transformació
paisatgística, política i social de
les Illes Balears.
Defensem la ideologia de
descentralitzar la cultura del barri
antic de Palma activant nuclis
d’extraradi com és el barri d’Es Fortí
de Palma.

Promovem el turisme cultural,
desestacionalitzant i oferint
productes culturals tot l’any.
Generem espais d’intercanvi i
convivència intergeneracional,
com és el CO_LAB un espai de
co-creació transdisciplinari.
Fomentem activitats de
divulgació i consciència
sociocultural amb relació a
hàbits saludables, ecologisme i
mobilitat sostenible.
Promocionem els artistes,
freelances, les petites empreses i
els emprenedors.
Donem espai i veu a col·lectius
minoritaris sense espais ni canals
a través dels quals es puguin
expressar.
Editem, produïm i promocionem
productes i serveis artístics i
culturals.

PROJECTES DESTACATS
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Enginyers Sense Fronteres ha convidat ocasionalment fotògrafs que s’ocupen de qüestions socials, d’immigració i de gènere. Lorena
Ross va visitar Casa Planas per parlar del seu projecte fotogràfic sobre l’esclavitud sexual de la dona.

Pink Riot

Casa Planas impulsa un Micro Festival de
recerca, acció i participació sobre gènere
per abordar reflexions contemporànies i
utilitzar la creació com a eina transversal
de canvi social.
PINK RIOT FEST és una proposta polièdrica que fa referència a les petites rebel·lions quotidianes amb relació Gender
Neutrality.

LÍNIES
D’ACTUACIÓ

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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RÀDIO

RESIDÈNCIES

CONCERTS

VIDEO ART

LAB
FOTOGRÀFIC

ESTUDIS
D’ARTISTES

ESTUDIS
D’IMATGE
CONTEMPORÀNIA

XERRADES

NETWORKING

MEDIACIÓ

FESTIVALS

MOSTRES

ESDEVENIMENTS

PROCESSOS
EXPERIMENTALS

XERRADES
D’ARTISTES

INVESTIGACIÓ

LÍNIES D’ACTUACIÓ

PROJECTES
SOCIALS
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FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

ESDEVENIMENTS
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ESDEVENIMENTS
Activitat i conferència sobre la llibertat
d’expressió. Per ordre d’aparició: Suport
Valtonyc, Eugenio Merino, Santiago Sierra,
Pablo España, Rosa Pérez i Abel Azcona.
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ESDEVENIMENTS

Pink Riot, micro festival de recerca, acció i participació sobre
gènere per abordar reflexions contemporànies i utilitzar la creació
com a eina transversal de canvi social.

Nit de l’Art

ESDEVENIMENTS
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Nit de l’Art

Entrevista a Agustí Villaronga a l’arxiu de Casa Planas.

Concert de
Neuman
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ESDEVENIMENTS

Concert de
Punsetes

Concert de
Ken-Stringfellow

COM ENS ORGANITZEM?

COM ENS
ORGANITZEM?
Funcionem com els Artist Run Spaces, espais gestionats per artistes ,
sota la forma fiscal d’Associació Cultural sense ànim de lucre
El sistema econòmic de Casa Planas se sustenta amb:

20

10%

Esdeveniments
i concerts

20%

Subvencions

50%

10%

Lloguer dels
espais als socis
residents

Formacions

10%

Donacions
privades

Volum d’ingressos anuals: 120.000€
Balanç de 2019: S’hi ha realitzat una inversió estructural a la set de 500.000 euros que s’està sostinguen a
través d’un crèdit a 20 anys.

2
1.
2.
3.
3.1

3

3.1

Sala de Creació
Sala de reunions
Coworking // CoLab
Coworking // CoLab
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1

ESPAI

ESPAI

4.

Espai multifuncional: música,
exposicions, conferències i
pel·lícules
4.1 Sala de concerts
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ESPAI

4

4.1

ESTUDIS
D’ARTISTES
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Estudi Disseny i il·lustració
Estudi Artista Multimèdia
Estudi Artista Pintura
Estudi Artista Ceràmica
Estudi Artista Tèxtil
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ESPAI

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

ESPAI
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6
6.
7.

7

Sala d’assaig
Laboratori fotogràfic

8. Estudi de Serigrafia
8.1. Estudi de Serigrafia
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ESPAI

8

8.1

9

26

ESPAI

10

10.1
9. Espai prefocal per a projeccions
10. Espai expositiu
10.1 Espai expositiu

11

27

ESPAI

11. Despatx
12. Ràdio
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ARXIU

ARXIU
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ARXIU

ART
INVESTIGATION
PROGRAMME

ART INVESTIGATION PROGRAMME
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“ Potser la dimensió paranoica de l’art d’arxiu és l’altre costat de la seva ambició utòpica -el seu desig de
convertir-se en un futur, de recuperar visions fallides
a l’art, la literatura, la filosofia i la vida quotidiana i
reconvertir-les en possibles escenaris alternatius, per
transformar el no-lloc de l’arxiu en el no-lloc de la
utopia. Aquest canvi per convertir els llocs d’excavació en els llocs de construcció suggereix un pas d’una
cultura malenconiosa que veu el fet històric com
quelcom més que el fet traumàtic.” HAL FOSTER. An
Archival Impulse.

A través del Centre de Creació Casa Planas impulsem
un programa de residències d’investigació de creadors i pensadors al voltant de l’art. La duració varia
en funció de les necessitats del projecte. Es valoren
especialment els projectes de mediació que tenen un
retorn social directe amb el nostre camp de treball i
el nostre barri, o que estiguin relacionats amb la temàtica d’arxius, postals, paisatge, turisme i memòria
per retornar vida a l’Arxiu Planas i evitar que caigui en
l’oblit. També tenim un especial interès en les disciplines audiovisuals, performatives i de mediació. En
aquest programa es desenvolupen espais de treball,
processos d’investigació, possibles taules rodones,
tallers d’intercanvi de coneixement, trobades entre
artistes, comissaris, col·lectius i professionals del sector. També té com a objectiu dur projectes nacionals
i internacionals per aproximar projectes de l’exterior
als artistes de les illes. Aquest programa pretén lluitar
contra la fuga de cervells i promoure la investigació
amb laboratoris experimentals que permetin la prova-error tan necessària en la creació. És una proposta
de programació de residències d’investigació de
creadors i pensadors entorn de la cultura. Ja s’han
realitzat diversos treballs en aquesta línia.

ART INVESTIGATION PROGRAMME
Residència Laura Marte i Neus
Marroig.
Intervenció de 104 postals de
l’Arxiu Planas

Exposició Bodies and Games:
- Escola Municipal de Disseny Leandre Cristòfol, Lleida. Del 27 de
gener al 24 de març del 2017
- Escola Massana, Barcelona. del
26 de gener al 23 març 2018.
Obra en la col·lecció de la fundació i residència d’artistes Yaxs a
Guatemala.

El projecte va consistir en la revisió i posterior intervenció del fons
gràfic en format de postal de l’Arxiu Planas. Les postals seleccionades
formen un discurs visual i alhora crític i reflexiu sobre la representació
del paisatge com una font d’especulació turística i comercial. Per a
desenvolupar aquest projecte s’ha partit de la idea de Postals per a
Portar (PoxPO) on fragments de postals souvenir van ser transformades
en arracades. Les postals són alterades plàsticament formant una tercera dimensió que genera nous paisatges i que altera metamòrficament
el significat envers el record, la memòria i el paisatge.
https://neusmarroig.wixsite.com/neusmarroig/paisatges-fragmentats-postals-inter-1
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PAISATGES FRAGMENTATS (2016).

PAISATGES BUFONS (2016)
Esther Olondriz
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ART INVESTIGATION PROGRAMME

Intervenció sobre 54 postals de
l’Arxiu Planas

El Centre de Creació Casa Planas va inaugurar l’exposició “Paisatges
Bufons”, que recull 54 postals realitzades per Josep Planas Montanyà
que l’artista Esther Olondriz ha completat amb diversos missatges
crítics. L’exposició forma part d’un projecte en què diferents artistes
de Balears intervenen en les postals del fotògraf difunt l’any passat. La
comissària i artista és Marina Planas, la seva néta. Sota el títol de la coneguda cançó de Bonet de Sant Pere, Olondriz intervé amb sarcasme
en aquella Illa de la Calma que un dia va existir i que Planas va mostrar
en el món sencer a través de les seves postals.

ART INVESTIGATION PROGRAMME
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POSTCARDS & MEMORIES (2017)
La Perifèrica
Documental

“En un món on la informació visual és absolutament inabastable, quin
sentit té seguir fent fotografies? Perquè hauríem de continuar capturant
imatges dels mateixos racons? Ara toca aturar-se, inspirar, i tornar a
l’arxiu.”
Postcards & Memories podria ser un documental sobre Josep Planas. I
ho és, però també és un documental sobre la memòria, sobre el turisme,
sobre la nostàlgia, sobre la misèria i sobre l’hedonisme, sobre l’oci i la
diversió, sobre l’amor i el paisatge. És un documental sobre l’inqüestionable poder de la imatge i sobre la comercialització dels records, però
també és un homenatge a una illa que ja no existeix…
http://www.postcardsandmemoriesfilm.com/index.php/es/inicio/

L’INVENTOR DEL PARADÍS (2018)
Residència Marc Caellas i
Esteban Feuné

34

ART INVESTIGATION PROGRAMME

Acció performàtica

Durant la seva estada a Casa Planas, Marc Caellas i Esteban Feuné van
dirigir un Bio drama familiar. Es tracta d’una obra de teatre site-specific
a l’arxiu fotogràfic de Josep Planas en la qual un reduït grup d’espectadors recorre les diferents estances, guiats per Marina Planas, la néta del
fotògraf. Els objectes que va trobant filen els records d’una vida dedicada a la imatge. En el seu camí es creua amb un detectiu, el professor
Eduard Moyà, que investiga un crim poètic: la creació d’un paradís que
avui, amb els excessos del turisme, sembla enfonsar-se. Anècdotes
familiars, relats de viatgers, instal·lacions artístiques i fotografies de
diferents èpoques formen una experiència única.

http://estatprevi.com/inici
https://www.platformharakat.
com/es/acciones

Residència Platform Harakat
Web i Jornades

35

El projecte ‘Estat Previ’, conceptualitzat i desenvolupat des de
Platform HARAKAT, neix de la
necessitat de reflexionar sobre
els arxius en estat previ. Entenem
com a estat previ aquell en el
qual un arxiu no ha estat objecte
d’una intervenció per part d’institucions especialitzades o, en el
qual, per diferents motius, l’arxiu
es queda en les perifèries del seu
possible interès. Estat previ, és
doncs aquell que els sabers que
conté l’arxiu romanen inexplorats,
coberts de pols, amagats a causa
de l’abundant documentació i
la inactivitat d’aparells polítics i
administratius.
Aquells que romanen en un
temps i un espai allunyat del
seu propòsit predeterminat.
Així ‘Estat Previ’ posa l’atenció
en l’estat de l’arxiu anterior a la
seva manipulació per a la gestió,
classificació i quantificació ja sigui
a partir de les metodologies de
l’arxivística convencional com des
d’aproximacions alternatives tals
com les propostes des del “anarxivisme”. Ens interessa reflexionar
sobre l’ecologia dels arxius en
desús, arxius que per diverses
raons no ens són accessibles. El
resultat del treball és una web
que pretén ser un reflex de l’arxiu
en l’actualitat i l’organització de
jornades que reflexionin sobre les
pràctiques arxivístiques.

ART INVESTIGATION PROGRAMME

ESTAT PREVI
(2018)

ART INVESTIGATION PROGRAMME
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ÉS CRISTALL (2018)
Residència Margalida Roig
Dansa

Recerca escènica sobre la iconografia de la pagesa mallorquina.
ÉS CRISTALL és una peça de
dansa, cultura i diversió. Sensual i
exquisida. Parla, inventa i reinterpreta la tradició de BALEARS
mitjançant la DONA d’ahir d’avui i
del futur. Una iniciativa de recerques transversals relacionades
amb el fons de l’Arxiu Planas.
Margalida Riera Roig directora
artística, ballarina i coreògrafa
mallorquina. Viu entre Mallorca i
París on treballa amb la companyia Blanca Li i altres artistes com
Shakira, Beyonce, Pedro Almodo-

var, Roger Bernat, Angels Margarit, Michel Gondry... Mescla el que
ha après fora de l’illa durant anys
d’experiència amb el que
és d’aquí i ho posa en conjunt
amb les seves col·laboradores.
Marta Elka compositora, cantant,
violinista reconeguda dins del
panorama musical mallorquí, Casa
Planas i la seva galeria fotogràfica,
Marta Pujol assistent i imatge,
Belén Iniesta vídeo artista de
vídeo dansa i les “Nines Cristall”
són el segell d’aquesta producció
radiant.

RELAT 77 és un projecte que
dota d’imatges a una història del
passat. Una història que pot ser
el reflex d’una generació que
mirava cap al progrés, el turisme
i l’obertura política del país amb
gran entusiasme.

José Cruz
Instal·lació de fotografia,
texte i so

Durant el mes de juny del 77, just
després de les primeres eleccions
democràtiques de l’Espanya
moderna, els meus pares viatgen
per primera vegada i la destinació
somiada és Balears. Passen una
setmana a Eivissa, fent una aturada d’un dia a Mallorca on lloguen
un cotxe i recorren l’illa.

Aquestes vacances sempre les
han recordat com les millors de
les seves vides i la seva sorpresa
i les seves impressions són els
records d’una memòria col·lectiva, d’un país que tímidament
s’obria en el món després d’una
dictadura.
Aquesta història contada que mai
va tenir fotografies, serà visualitzada mitjançant la narració dels
meus pares, segurament compartida per molts, rescatant així un
tros de la història intersubjectiva.
L’arxiu de Casa Planas és un
contenidor d’imatges però també
d’històries i aquest projecte
pretén escriure el revers d’algunes d’aquestes postals que són
testimoni d’una època.
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Com opera un relat sense imatges i una imatge sense relat?, quines imprecisions té la memòria a
l’hora d’ajustar imatge i paraula?,
què revelen les indefinicions del
llenguatge en aquesta connexió?,
és possible rescatar una imatge
continguda en el temps d’una
narració?

ART INVESTIGATION PROGRAMME

RELAT 77(2018)
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“GAMBUIXOS I BIKINIS” (2018)
Alelí Mirelman
Ponència - Presentació

Una selecció d’imatges de l’Arxiu
Planas que repassen el contrast
entre la imatge de la pagesa i la
turista.
Una anàlisi de la vestimenta dels
anys 70, des d’una lectura de
gènere i la construcció
de l’imaginari de Mallorca com a
destinació turística.

Presentat al Consell de Mallorca
l’octubre 2018 dins de les Jornades de Patrimoni Tèxtil Immaterial: De la tradició a la modernitat.
Presentat per Xisco Bonnin, director de l’Arxiu del So i la imatge
del Consell de Mallorca.

Una exposició amb la col·laboració del Consell de Mallorca a
Museu Krekovic que recull la part
més representativa de la fotografia aèria tant de paisatge urbà
com de paisatge costaner de Josep Planas i Muntanyà. A l’exposició també es podran veure
les miniatures que Josep Planas
va col·leccionar i va convertir
en fotografies i un vídeo de 10
minuts editat per la Perifèrica especialment per a aquesta exposició. L’exposició es va poder veure
des del 29 de juny fins al 15 de
desembre juntament amb dues
activitats paral·leles: La projecció
de la pel·lícula “Postcards & Memories” i el projecte de mediació
conduït per Alelí Mirelman i dirigit a la gent gran de la barriada
del Museu.

Josep Planas Montanyà
Comissariada Alelí Mirelman

ART INVESTIGATION PROGRAMME
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EXPOSICIÓ:
MEMÒRIA,
HISTÒRIA I
OBLIT (2018)
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TALLER DE MEDIACIÓ AMB
GENT GRAN (2018)
Una activitat de mediació, relació i acció artística
amb l’arxiu de Josep Planas amb gent gran. Olorarem, tallarem, punxarem, pintarem damunt de les
imatges de la història i transformació de les Illes
Balears. Activitat paral·lela a l’exposició Memòria,
Història i Oblit i dinamitzada per Alelí Mirelman,
especialitzada en dinàmiques d’innovació social a
través de la cultura.

Dinamitza Alelí Mirelman

“Un document pot ser presentat,
interpretat, explicat i difós en termes de ser una altra cosa, alguna
cosa pot significar alguna cosa
sense ser-ho del tot. La recontextualització i la relectura d’una
deconstrucció són moviments
que demostren haver estat treballant prèviament amb l’objecte, text o idea en qüestió. Per
definició la llista no es pot tancar,
així que sempre hi ha una traducció per venir. La fotografia, entesa
com a objecte, anuncia la seva
presència, però es resisteix a ser
definida. Finalment, forma part
d’un món tancat, d’un joc complex de presència i absència.”
(Jaques Derrida)
https://www.marinaplanasantich.com/digestion-turistica

Marina Planas
Vídeo i peça sonora
HD. 4:3. Fons Arxiu Planas
Duració 21’27’’
Palacio Girmani, Biennale de
Venècia (2017)
Centre d’Arts Santa Mònica,
Barcelona (2017)
Es Baluard, Palma (2017)

41

DIGESTIÓ
TURÍSTICA
(2004)
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Marina Planas
Panell de 1281 postals
Fons Arxiu Planas

Es Baluard, Palma (2017)

TAXONOMIA DE L’HOTEL BALEAR
(2004)
El panell és una disposició centrada en la construcció de significats
més que en la construcció de formes. L’ús del panell fa referència
a la serialitat de l’arxiu fotogràfic i
subratlla la idea de la reproductibilitat del mitjà. L’ordre estructural
de l’arxiu entès com una multiplicitat infinita i el seu desig per una
comprensió total, contenen uns
principis que configuren la seva
organització formal establint tipologies i cronologies. La disposició
de les imatges de Mallorca estarà
organitzada en ordre alfabètic,
seguint la idea d’indexació i la
idea que en el rerefons de tota
imatge es troba el llenguatge.

El plantejament d’enllaçar l’alfabet amb l’arxiu ve donat per
l’organització necessària per a
establir un ordre que resultarà
una taxonomia de l’hotel balear
i una taxonomia del paisatge en
una època passada. Això està íntimament relacionat amb la idea
de l’Atles d’Aby Warburg i la seva
voluntat d’organitzar el coneixement. El resultat és un arxiu que
genera una autoritat establint un
sistema regularitzat i dotat d’un
mecanisme de registre.
https://www.marinaplanasantich.
com/taxonomia-del-hotel-balear
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FELICES VACANCES (2017)
Marina Planas
Composició de tres fotografies
en color, 1 m x 1 m. Montades
sobre alumini.

Es Baluard, Palma (2017).
Ajuntament de Selva (2018).

La postal és l’exemplificació mateixa del record, del souvenir. Per
això en aquest cas es reflexiona
sobre el procés mnemònic, admetent que el record és una mala
còpia de la realitat, i que, si no hi
ha altre remei, es pot culpar a la
percepció que porta en si mateixa
la mala mimètica de les coses.
Acostar-se a les imatges implica
acostar-se a la memòria. Tal com
explica Paul Ricoeur en el seu
llibre Memòria, història i oblit, en
relacionar-nos amb ella entenem
que aquest procés virtual de
tornar al passat ve determinat per

la percepció que cadascú tenia
en aquell moment, sent per tant
impossible aproximar-nos a ell.
A més, l’anàlisi del nostre passat històric ve definit per Michel
Foucault, que determina que les
nostres aproximacions són més
aviat fantasies culturals que observacions objectives.
https://www.marinaplanasantich.
com/felices-vacaciones

XARXA

PARTNERS:
Societat Cultural de Goethe-Institut

XARXA

44

AMB EL SUPORT DE:
Conselleria de Cultura del Govern de
les Illes Balears
I’Institut d’Estudis Baleàrics – ILLENC
Institut de la Dona
Consell de Mallorca
Ajuntament de Palma
Eurorregión EU
INAEM Institut Nacional de les arts
escèniques i de la música

COL·LABORA AMB:
Hangar Centre de Creació de
Barcelona
La Escocesa. Centre de Creació
Projecte associat a Es Baluard Museu
d’art contemporani de les Illes Balears
Centre Estudis Fotogràfics (CEF)
Universitat de Comunicació CESAG
Universitat Illes Balears (UIB)
Šolski center Sežana Kosovela SežanaAranžerski tehnik Eslovenia
British Council
Associació de Veïns Es Fortí
AAVIB, Asociación de Artistas Visuales

de las Islas Baleares

PATROCINADORS
RIU
Copycorner
Estrella Damm
Baleària
Caixa Colonya

MEDIAPARTNERS:
Youthing
IB3 Radio
Diario de Mallorca
Ara Balears

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Dotar de suport econòmic per a
l’estructura del projecte.
Incrementar els recursos per a la producció
artística.
Millorar el suport, assistència i
acompanyament dels creatius.
Consolidar les xarxes internacionals amb
altres centres de creació i els intercanvis
d’artistes.
Sumar suports institucionals i d’entitats
privades.
Anar especialitzant-se en pràctiques
artístiques que estudien la imatge
contemporània.

Ampliar projectes socials que vinculen l’art
com a eina de millora social amb el barri i
amb la ciutat de Palma.
Augmentar en espais i equipaments per a
la creació.
Equiparar-se als centres de creació estatals
que reben un pressupost de 400.000€/
anuals, com per exemple: BilbaoArte,
Centro de Arte Huarte, La Térmica i
Hangar.
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La mateixa marca i nom de l’espai Casa Planas, ja evoca records entre
els clients i usuaris més madurs. Juguem amb aquest gran avantatge
que combinem amb la nostra experiència, els bons contactes i amb el
fet de portar gairebé tres anys organitzant esdeveniments. En l’actualitat tenim més de 4.000 socis que reben la nostra newsletter setmanal
per correu electrònic.
Molts dels esdeveniments que organitzem també es distribueixen a
través de la newsletter de l’Associació d’Artistes Visuals amb els quals
col·laborem assíduament.
L’assistència a xerrades, conferències, inauguracions d’exposicions en
els àmbits local, nacional i internacional han portat el nom de Casa
Planas a una infinitat de llocs i esdeveniments culturals.
• Seleccionats Ministeri de Cultura a trobades “Cultura i Ciutadania”,
2016.
• Ponents a la taula rodona “Nous Espais per a l’Art”, 2017
• Projecte seleccionat Think Up Culture, 2017
• Participació en jornades de cogestió i autogestió CAC Palma, 2017
• Assistència al II Fòrum de les Bones Pràctiques Artístiques, 2018
• Moderadors de les Jornades de Treball per al Pla de Cultura, 2017
• Assistència Mostra d’Art Documenta, 2017
• Assitència a Fira Arc, 2017
• Mostra d’obra amb material de Planas a la Biennal de Venècia, 2017
• Assistència a “Learning to fly”. Jornades de música, 2017
Comptem amb el suport de Jaume Reus, antic director del Centre
d’Arts Santa Mònica, que confirma que el projecte és molt necessari
per a l’illa. Altres centres de creació situats a Europa i a la península
coneixen el projecte i estem en tràmits d’establir-hi futures col·laboracions. En l’escena local, actualment alguns dels museus de Palma com
ara Es Baluard, el Casal Solleric i La Fundació Miró Mallorca coneixen la
iniciativa i li donen suport.
Igualment tenim convenis signats amb el Goethe Institute, Es Baluard,
Hangar i l’Escocesa.

A més, som presents en plataformes culturals d’àmbit local i nacional com ART-*XIPIELAG, ART INFORMAT, THINK UP CULTURE, o CULTSURFING, entre d’altres, a més de
tenir un contacte directe i constant amb ART i TURISME JOVE.
No obstant això, la nostra major força de comunicació continua sent el boca-orella i el Facebook. Gairebé el 50% dels residents que tenim allotjats han vingut perquè algú que ha
visitat les nostres localitzacions o ha assistit a algun esdeveniment, li ho havia recomanat.
I molts dels artistes nacionals i internacionals que se’ns acosten per oferir projectes venen
pel mateix motiu. En els sis primers mesos i, a penes fent publicitat, es van anar multiplicant els socis i amics que col·laboraven amb nosaltres i que organitzaven tallers i activitats
al Centre.
Actualment ens hem convertit en un lloc imprescindible per a la reunió d’artistes, músics,
actors, crítics d’art, comissaris, gestors i consumidors de cultura en general i el nom de
Casa Planas ja és reconegut nacionalment, ja que és un dels pocs exemples de centres de
creació autogestionats i independents d’aquestes dimensions.

Disposem de diversos webs www.coworkingcasaplanas.com i www.casaplanas.org que
estan enllaçats amb un blog i revistes digitals i culturals com són ara www.arteinformado.
com, www.notodoesindie.com, www.artsmallorca.com, www.infomag.es, www.youthing.es,
www.haluro.es, www.antropika.es
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A més, a Casa Planas, els esdeveniments i les activitats dels artistes que hi treballen i
exposen tenen falques publicitàries i esments especials en gairebé tots els programes
de ràdio d’SPUTNIK RÀDIO en el dial 105.4 FM i al seu web www.sputnikradio.es, que té
més de 300 visites diàries. Encara que és pràcticament impossible saber l’abast de públic
radiofònic que tenim, segons unes estadístiques privades, el coneixement per part de la
població mallorquina de Sputnik Ràdio, passa d’uns 700.000 oients durant l’hivern a 8 milions en temporada turística, el que significa un augment d’un 40% d’oients. El que sí que
podem confirmar és que, emetent música les 24 hores del dia, i amb més de 15 programes en directe, tenim una mitjana de 500 oients diaris a través del nostre web. Som una
ràdio col·lectiva en la qual cadascun dels programes s’involucra en el seu creixement, fet
que contribueix a crear una comunitat que no para de créixer, sempre amb un nexe comú:
la cultura i la música de qualitat. Una ràdio amb oients de classe mitjana, amb inquietuds i
interessos artístics i culturals, treballadors, emprenedors i amants de la bona música i l’art,
situats en la franja d’edat entre els 18 i els 55 anys. La nostra web, els nostres podcasts,
app, streaming i la resta de xarxes socials fa que tinguem oients a tot arreu del planeta,
especialment en països com l’Argentina, Xile o Mèxic.

SPUTNIK RÀDIO

SPUTNIK
RÀDIO
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EQUIP

EQUIP
MARINA PLANAS

MARIO VERDAGUER

CAROLINA HERMIDA

CLAUDIA MARIÑO

Artista visual
Cofundadora de Casa Planas
Directora de l’Arxiu Planas
www.marinaplanasantich.com

Responsable del departament
d’administració

Cofundador de Casa Planas
Presidente de la Asociación del
Centre Cultural Casa Planas
Director d’Sputnik Ràdio
www.sputnikradio.com

Responsable del departament
de comunicació

ALELÍ MIRELMAN
Coordinadora de projectes
Responsable del finançament
i el partenariat
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Es Baluard inaugura hoy una exposición colectiva que analiza y reﬂexiona sobre el
fenómeno del turismo
Andreu  Vidal  
diariodemallorca.es » Cultura

Palma  

25.05.2017 | 01:12

Es Baluard inaugura hoy, a las 20 horas en la planta
0

Es Baluard.

'Ciutat de vacances', una reﬂexión
sobre el imaginario turístico
que el museo palmesano ha desarrollado desde

Suscriptor | Cultu
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0, la exposición Ciutat de Vacances. Un proyecto

Presentación de la exposición en la planta 0 de Es Baluard.
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mito turístico. Un montaje que cuenta con obras de 16 artistas diferentes. La exposición es un trabajo
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conjunto entre el propio Es Baluard, el Arts Santa Mònica de Barcelona, el Instituto Europeo di Design de

Venecia y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Es Baluard inaugura hoy una exposición colectiva que analiza y reﬂexiona sobre el
fenómeno del turismo

El impacto del turismo en las identidades locales revela la evolución y transformación de la población

Andreu  Vidal   Palma  

El musicólogo Amadeu Corbera, ayer, en las instalacione

25.05.2017
| 01:12 y el territorio. También la compleja situación geopolítica de los países competidores, las
receptora

estrategias de los turoperadores y los excesos del turismo masivo low cost.
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Casa Planas inaugura un espacio cultural

Marina Planas con Neus Marroig y Laura Marte, que han intervenido las postales de
Planas Montanyá, haciendo postales con pendientes entrañables.
24-09-2016 | E. Planas(eugenia planas)

Marina Planas Antich, nieta de Planas Montanyà, ha transformado los estudios
fotográﬁcos Casa Planas en un centro de creación artística de 4.000 m². Empezando por
hacer homenaje al gran fotógrafo, alrededor del archivo, cámaras, negativos, postales y
objetos curiosos ha crecido, de la mano de la fotógrafa y videocreadora, y de la de Xisco
Fernández y Mario Verdaguer, un centro cultural con espacio de coworking y actividades
de programación cultural. A la ﬁesta de inauguración acudieron 250 personas que disfrutaron
del cóctel, perfomances y música en directo.
De momento no hay comentarios.
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La nieta del fotógrafo Josep Planas i Montanyà reactiva el legado de su abuelo con la
digitalización y catalogación de sus imágenes y postales
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a una las cámaras para que queden registradas en el catálogo y Sara Ambrogi va añadiendo los datos
técnicos además de los precios. Su compañera Marina Cánovas escanea una a una las postales (de
momento hay hechas cerca de 160) mientras las documenta sesudamente en un programa de gestión
de imágenes, el Lightroom. "El escaneado de las postales está siendo muy laborioso porque los
fotolitos de las mismas están divididos en los cuatro colores CMYK. Hay que escanear cada uno de
esos fotolitos y luego juntarlos con el Photoshop", explica Marina Planas. "Isabel Forteza, que tiene aquí
su laboratorio analógico, dio con la fórmula para escanear correctamente las postales", agrega.
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El trabajo pendiente en el Arxiu Planas es faraónico. "Esto es como la Sagrada Familia", bromea Neus
Farré. La verdad es que se necesitarían muchos más medios para poner al día este archivo de interés
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general para la comunidad mallorquina. Los fotolitos, negativos, diapositivas y transparencias
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El legado de Planas y Montanyà se reparte entre estanterías, cajas y cajones de madera. Más de tres
millones de imágenes que empiezan a vivir una segunda vida y que están siendo digitalizadas por un
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grupo de estudiantes del CEF en prácticas supervisados por las también fotógrafas Neus Farrés e
Isabel Forteza. La nieta del fotógrafo catalán que aterrizó en los años 40 en la isla para cumplir con la
mili está revitalizando el patrimonio fotográﬁco de su abuelo a través de exposiciones, como Ciutat de
Vacances en Es Baluard o las intervenciones en postales realizadas en Casa Planas por parte de Laura
Marte, Neus Marroig y Esther Olondriz. También gestiona los derechos de publicación de las imágenes,
habituales en los catálogos sobre Joan Miró (Planas fue uno de sus fotógrafos de cabecera). Una de
establecimientos hoteleros imágenes ampliadas de su propia memoria, captada por el ojo de su
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sus últimas ideas para conseguir ﬁnanciación a ﬁn de revitalizar el archivo es ofrecer a los históricos

Los premiados del VII Concurso de Fotogr

abuelo. "Podremos reactivarlo todavía más en dos años, cuando estemos rentabilizando los estudios
para artistas y el coworking del centro cultural", vaticina Marina Planas. En estos momentos, va a
renovarse toda la instalación eléctrica del archivo y ha empezado a reinar cierto orden: las revistas
están todas juntas en varias estanterías y las postales permanecen en una misma habitación. "También
hemos traído hasta aquí más material que estaba en casa de mi abuelo", comenta Marina.
En la sala central, hay tres estudiantes catalogando la colección de cámaras del fotógrafo fallecido el
año pasado. Más de 60 cajas repletas de tesoros con nombres como Leica, Hasselblad o Rolleiﬂex. "De
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momento llevamos sólo cuatro cajas y hay como mil cámaras", calcula Neus Farrés. "Nos estamos

encontrando con cosas espectaculares", exclama. "Son cámaras que son como relojes hechos a mano.
Hay una de vídeo fabricada en hierro fundido muy rara, una Movie Kone 8 de 1956, o una copia de una
nazi o una caja con miniaturas para espías", enumera. El alumno del CEF Mikel Elejondo fotografía una
a una las cámaras para que queden registradas en el catálogo y Sara Ambrogi va añadiendo los datos
técnicos además de los precios. Su compañera Marina Cánovas escanea una a una las postales (de
momento hay hechas cerca de 160) mientras las documenta sesudamente en un programa de gestión
de imágenes, el Lightroom. "El escaneado de las postales está siendo muy laborioso porque los
fotolitos de las mismas están divididos en los cuatro colores CMYK. Hay que escanear cada uno de
esos fotolitos y luego juntarlos con el Photoshop", explica Marina Planas. "Isabel Forteza, que tiene aquí
su laboratorio analógico, dio con la fórmula para escanear correctamente las postales", agrega.

Los dos realizadores conjugan su mirada para combinar en el metraje la biografía del personaje y la
El trabajo pendiente en el Arxiu Planas es faraónico. "Esto es como la Sagrada Familia", bromea Neus
historia del turismo en la isla, amén de reﬂexionar sobre la memoria, la nostalgia y la transformación del
Farré. La verdad es que se necesitarían muchos más medios para poner al día este archivo de interés
paisaje o la miseria y el hedonismo que coincidieron en una misma época en Mallorca. El Arxiu Planas
general para la comunidad mallorquina. Los fotolitos, negativos, diapositivas y transparencias
alimenta la película, que se detiene con gusto y lirismo (a través de una voz en off muy literaria) en la
ascienden a 797.964. Hay 2.165.760 imágenes de hojas de contactos y 18.043 postales impresas.
elaboración de las postales y el folclore (unas veces real y otras inventado) que se fue introduciendo en
Todo esto en cuanto a producción de Casa Planas. También se custodia en el archivo, separado en
ellas. Con la postal nació la época en que ya no había viaje sin relato. Y fue cuando deﬁnitivamente
estos momentos del centro cultural (que mejorará las instalaciones del sótano este verano), la
ciertos planos de la Catedral, las playas o las imágenes de la Serra se incorporaron en el imaginario
colección de imágenes de archivo del fotógrafo Carles Durán. En este sentido y mientras no exista la
colectivo. El propio Planas, ya nonagenario, tiene unos momentos en la película.
colaboración de las instituciones públicas, la idea de Marina Planas es conseguir la colaboración de
otros centros de fotografía de la isla, como la Escola d´Art i Superior de Disseny o el módulo de FP de
Imagen del IES Juníper Serra.
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Marina Planas: "Ignorar l’arxiu del meu avi és una
agressió a la nostra memòria"
Videoartista experimental, gestora que escriu... polièdrica

DOSSIER PREMSA

RAFEL GALLEGO | ACTUALITZADA EL 24/12/2016 00:00

Marina Planas, amb la mirada perduda, projecta calma a l’hora de posar per a aquest diari, just abans de mostrar-nos
els cenetenars de metres quadrats de Casa Planas. / ISAAC BUJ

Laberint, físic i conceptual, contenidor d’històries i expressions artístiques, projecte en
construcció... Casa Planas és un experiment necessari, una illa de cultura underground amb
estètica de casal llibertari, una mena de miracle enmig d’una ciutat que flirteja massa sovint amb

56

la grisor dels canons. Marina Planas és la mare d’aquesta criatura immensa que ocupa un edifici de
l’avinguda de Sant Ferran de Palma, on el seu padrí, el fotògraf Josep Planas Montanyà (19242016), passà mitja vida. I és que l’espai creatiu i multidisciplinari -on pots trobar des d’un taller de
serigrafia fins a una emissora de ràdio, passant per una zona de co-working- comparteix envans
(sense arribar a comunicar-se) amb l’arxiu que guarda centenars de milers d’instantànies, postals,
retalls de premsa i un material fotogràfic inclassificat i difícilment classificable.
Videoartista, escriptora, guionista, gestora cultural... Eclèctica per naturalesa, per
necessitat o per opció?

Crec que és la meva naturalesa. Tenc moltes inquietuds i puc estar rodant una pel·lícula i de cop i
volta fer una instal·lació.
Dispersió, personalitat polièdrica?
Una cosa va de la mà de l’altra, no? (riu) Sí que som dispersa, però quan m’he de centrar en un
projecte deix la resta aparcats... Va en funció de les oportunitats que surten. Puc tenir en marxa
una exposició i, si sorgeix un problema tècnic que m’impedeix avançar, m’hi pos amb una altra
cosa. Relacionat amb Casa Planas, per exemple, de vegades apareix una línia de subvenció a la
qual podem optar i m’he de posar a elaborar un dossier i deixar de crear, i després tornar-hi...
Vas viure fins fa tres anys a Nova York. Per tant, vas experimentar el mateix que la
protagonista de Mai neva a ciutat (la pròxima sèrie de ficció d’IB3). Un ‘xoc cultural
invers’, tornar-te a acostumar a Palma, que en realitat és la teva ciutat...
Va ser una mena de xoc, sí... Em va costar molt tornar-m’hi a adaptar. És que el de Nova York és un
altre ritme, un ritme frenètic. Allà t’arriben estímuls constants. En els meus camps: el videoart, el
cinema experimental i la fotografia, les motivacions són permanents. Aquí, de tant en tant, trobes
una exposició, però no tens una gran quantitat d’opcions per veure i beure, en el sentit
d’alimentar-te. A Nova York tenia la sensació de viure en un estat d’èxtasi contant... És una
bombolla creativa que no s’atura. Vaig conèixer artistes que prenien pastilles per no dormir i així
poder treballar. Fregava la bogeria.
Per ventura has volgut ficar Nova York a Casa Planas...
És l’objectiu. De fet, la idea ve d’allà, de les antigues fàbriques de Brooklyn que s’han convertit en
espais de creació i estudi. A mi m’agradaria crear un centre de reflexió sobre els temes que més
m’interessen, especialment l’art conceptual, però he hagut d’obrir una mica la ment. De fet, Casa
Planas s’està convertint en una cosa totalment diferent del que m’havia imaginat, però també
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cinema experimental i la fotografia, les motivacions són permanents. Aquí, de tant en tant, trobes

Planas s’està convertint en una cosa totalment diferent del que m’havia imaginat, però també
molt interessant.
“Un espai imprescindible”, deis al web... No sé si aquesta afirmació està relacionada amb
la idea de transcendència que cercau els creadors...
Ho deim perquè és un espai únic que els creadors necessitaven. Ara mateix estam fent
habitacions noves, adequant espais, perquè tenim cada vegada més demanda... No hauria de ser
la nostra tasca, però oferim allò que no ofereixen les institucions. Hi ha el CAC de Ses Voltes, que
ara mateix roman tancat... Un altre desastre de les institucions.
A l’arxiu del teu padrí hi ha material per fer un museu. Supòs que l’has mostrat als
responsables d’aquestes institucions que esmentaves...
L’arxiu no només parla del passat, també del futur. El que hi ha allà documenta els canvis, les
transformacions urbanístiques, arquitectòniques i socials de l’illa, l’origen de les quals són als anys
50, 60 i 70. Sense la memòria que contenen els arxius no podem construir la nostra identitat i el
nostre futur. Les institucions ho haurien de tenir en compte, però, ben al contrari, estan deixant
que caigui en l’oblit. Ignorar l’arxiu del meu avi és una agressió, un acte de violència cap a la nostra
memòria.
Però què t’han dit?
Des del Consell em van contestar que s’ha de generar una estratègia (somriu).
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PATRICK SCHIRMER SASTRE
Als der Fotograf Josep Planas i Montanyà vor
knapp drei Jahren starb, verlor Mallorca einen
Mann, der wie kein anderer den Aufstieg des
Tourismus auf der Insel dokumentiert hatte.
Ab den 50er-Jahren fotograﬁerte und ﬁlmte er
Strände, Hotels und Gaststätten. Planas produzierte Postkarten und betrieb eine Kette von
Fotogeschäften mit mehr als einem Dutzend
Filialen. Viele der Bilder, die uns heute an die
Anfangszeit des Tourismus erinnern, stammen von ihm.
Planas hinterließ ein gewaltiges Archiv:
797.964 Negative und Diapositive, 2.165.760
Kontaktabzüge und 18.043 Postkarten. Hinzu
kommen 60 Kisten mit Fotokameras unterschiedlicher Größe, Qualität und Seltenheitswert. Und mehrere Regale voller Fachzeitschriften, Bücher und Werbeprospekte. Das Archiv lagert in einer Wohnung neben der ehemaligen Unternehmenszentrale,die seine Enkelin Marina Planas in den vergangenen Jahren zu einem Kulturzentrum umgebaut hat.
Am Samstag (24.11.) bietet Marina Planas zusammen mit den Schauspielern Marc Caellas,
Eduard Moyà und Esteban Feune de Colombi
eine szenische Führung durch das Archiv an.
„ICH HABE DIE SCHNAUZE VOLL“
Es ist womöglich die letzte Gelegenheit, das
Archiv des legendären Mallorca-Fotografen zu
sehen. Marina Planas will es nach Chile schaffen, in die Atacama-Wüste bei Antofogasta.
„Ich habe die Schnauze voll“, sagt sie. Jahrelang
haben sie versucht, öffentliche und private Investoren zu ﬁnden, um das Archiv in ein Museum zu verwandeln oder eine andere Form
zu ﬁnden, es für die mallorquinische Öffentlichkeit zu bewahren. „Aber keiner hat sich dafür interessiert, oder man sagte mir, man sei
dafür nicht zuständig. Der Inselrat nicht, die
Stadt Palma nicht, die Hoteliers nicht. Dabei
ist das doch ihre verdammte Geschichte, die
hier lagert.“
Das Archiv sei zur emotionalen, aber auch
ﬁnanziellen Belastung für die Familie geworden. „2001 hat das letzte Casa-Planas-Fotogeschäft zugemacht“, erklärt Marina Planas. „Bis
2014, als wir anﬁngen, das Kulturzentrum aufzubauen, lagerte das Archiv ungesehen in den
Räumen, für die wir jedes Jahr 5.000 Euro
Grundsteuer zahlen mussten. Hinzu kamen
Nebenkosten von rund 200 Euro pro Monat.
Allein diese Jahre, in denen wir keine Einnahmen durch das Archiv hatten, haben meine Familie über 90.000 Euro gekostet.“
Die Idee mit der unterirdischen Lagerung
hat Planas indirekt von Bill Gates. „Als ich in
New York an der School of Visual Arts studierte, erzählte mir mein Professor Marvin Heiferman, dass Gates’ Agentur Corbis das Bettmann-Archiv in einer ehemaligen Mine in
Pennsylvania untergebracht hat.“ (Mittlerweile gehört das Archiv einem chinesischen Investmentfonds, ist aber weiterhin vor Ort,
Anm.d. Red.) Seitdem trage sie die Idee mit sich
herum. Dass sie sich Chile ausgesucht hat, liegt
daran, dass sie eine persönliche Beziehung zu
dem südamerikanischen Land hat. „Zudem
glaube ich, dass es langfristig dort billiger ist,
als wenn wir das Archiv in einer spanischen
Wüste lagern“, sagt Planas.
DER FOTOGRAF IST SCHULD!
Die Führungen durch das Archiv sind humoristisch angehaucht. Kurz gesagt geht es darum, dass sich Caellas, Moyà und Feune de Colombi als Forscher präsentieren, die herausﬁnden wollen, wie Mallorca von einem Ort der
Stille zu „Europas Spielplatz aus Sex, Alkohol
und Beton“ geworden ist. Im Laufe der Führung kommen sie zu dem Schluss: Es war Josep
Planas, der den Ausländern Mallorca als Paradies schmackhaft machte. „Mein Großvater
hatte natürlich keine Ahnung, welche Ausmaße der Tourismus auf der Insel annehmen würde. Er ist da mit der Naivität herangegangen,

Tourismusgeschichte gelungen aufbereitet: eine Szene der Führung durch das Archiv. FOTO: SCHIRMER

Ab in die Wüste
Jahrelang hat Marina Planas Unterstützung gesucht, um das Archiv
ihres Großvaters Josep Planas i Montanyà, des Fotografen des Tourismus-Booms,
auf Mallorca zu erhalten. Jetzt ist damit Schluss. Sie will das Archiv nach Chile
schaffen. Zum Abschied gibt es noch einmal szenische Führungen

.● Tausende Postkarten liegen im Archiv neben Fotos
von Planas-Freund Joan Miró
● Marina Planas zeigt Dias
ihres Opas ● Agfa-Werbung
mit Diego Maradona.
FOTOS: SCHIRMER (2) /
MIELNIEZUK

die für die Zeit typisch war“, sagt Marina Planas. Sie lacht. „Aber die Idee, ihn als Schuldigen für den ganzen Schlamassel darzustellen,
war ziemlich böse und witzig. Da konnte ich
nicht Nein sagen.“
Zwischen den lustigen Momenten – an einer Stelle etwa fordert Planas die Teilnehmer
des Rundgangs auf, sich doch ein paar Stückchen von den herumliegenden Fotos abzureißen und zu verspeisen – werden die großen
Probleme des Archivs deutlich. Die Wohnung,
in dem es sich beﬁndet, gehört einer Cousine.
Die wohnt schon ihr ganzes Leben in Barcelona, hat kein Interesse an der Immobilie und
würde gerne verkaufen. Das geht aber nicht,
solange das Archiv noch da ist. „Eines Tages
haben wir telefoniert und sie sagte: ,Schau
mal, Marina, wenn keiner das Archiv will,
dann rufen wir halt Emaya, die Stadtwerke,
damit sie den Krempel abholen.‘“
Ohnehin ist die Wohnung, auch das wird
deutlich, nicht der beste Ort, um Fotograﬁen
zu lagern. An einer Stelle gibt es sogar ein Wasserleck, das aus der darüberliegenden Wohnung herrührt. Mehrere Kisten sind davon beschädigt worden. Ein Gutachter schätzte den
Schaden auf 20.000 Euro. Auf eine Entschädigung wartet die Familie Planas bis heute.
Auch deshalb die Idee mit der Wüste.
Das Archiv ihres Großvaters, der unter anderem ein enger Freund des Malers Joan Miró
war, hat Marina Planas lange beschäftigt. Sie
hat ihre Abschlussarbeit in New York über das

Thema „Kunst und Archive“ geschrieben. In
ihren eigenen künstlerischen Arbeiten hat sie
eine bislang unveröffentlichte Video-Serie
über sich und ihr Verhältnis zum Archiv gemacht. Zudem ist sie die einzige Erbin der Familie, die sich um den Erhalt kümmert. Jetzt
will sie loslassen, des Kulturzentrums und ihrer eigenen künstlerischen Arbeit wegen.
BEREIT FÜR DEN EXODUS
Am Ende der rund 70-minütigen Führung, in
der sich die Macher immer wieder neue Wendungen einfallen lassen – unter anderem erscheint der Geist des verstorbenen Fotografen
– gelangen die Besucher ins obere Stockwerk
des Kulturzentrums. Dort steht eine lange
Schlange aus kleinen Spielzeugﬁguren. „Als
mein Großvater älter wurde und nicht mehr
so gut laufen konnte“, erklärt Marina Planas,
„hat er diese Figuren zu kleinen Fotografen gemacht. Er bastelte ihnen die kleinen Kameras
selbst.“ Die Figuren schauen alle in eine Richtung: die Treppe, auf der es nach draußen geht.
Sie sind bereit für den Exodus. Die große Reise
zu ihrer letzten Ruhestätte, irgendwo mehrere
Dutzend Meter unter der Erde in der AtacamaWüste. Oder kommt doch noch jemand auf die
Idee, diesen Schatz auf der Insel zu bewahren?
Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21, Palma. Führungen
am 24.11. um 17 Uhr, Eintritt 15 Euro inklusive
Bier.
Anmeldung
erforderlich
unter
centreculturalcasaplanas@gmail.com
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https://www.arabalears.cat/cultura/The-Posies-celebren-Palma-aniversari-concert_0_2094390657.html
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CASA PLANAS ÉS UNA COMBINACIÓ
D’ESTUDIS D’ARTISTES, AULES I
UNA INCUBADORA DE NEGOCIS EN LA
INTERSECCIÓ D’ART, SO, ARXIU I
CREATIVITAT AMPLIADA A MALLORCA.
Oferim eines, coneixements
tècnics, educació i oportunitats
per promoure la creació,
col·laboració i materialització
de les idees entre els membres de
la nostra comunitat.

Casa Planas · Investigació Artística i Cultura Contemporània
Avinguda Sant Ferran, 21 · 07011 Palma ·Tel.+34 971 966 751 · info@casaplanas.org
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