
Una calgotada amb quip~
Daniel Enkaoua ens ensenya el seu estudi del carrer Mallorca. Aquesta
setmana inaugura a la VoI-Art. En Josep I.ambies li porta el romesco

Fa una calor de mil dimonis, i el sol
pica tant que més que en un pis de
l’Eixample sembla que estiguem
al terrari delmonstre de Gila. En
Daniel diu que no li agrada sortir
esta.tic ales fotos, que preferiña
que eltraguéssim pintant o, en el
seu defecte, fent tir amb arc. Fins i
tot s’aixecai, com si elposseis
RobinHood no sabña dir siel
d’Errol Flynn o la versió guineu
marca Disney-, fa gest de disparar
una fletxa. Darrere hi té un lleng
enorme a mig acabar, amb una
donaiun nen estirats en un sola..
"Són elmeu fillila seva mare ~liu,
abaixant l’arm~. Cada tarda,
quan la temperatura cau una
mica, els faig posar per a mi unes
quantes hores’.

L’Espai Vol-Ar t inaugura
aqu~ta setmana una

retrospectiva de la seva obra,
DanM Enkaoua. Creure-crear. Ell
ens rep de bon mati al seu
apartament del carrer Mallorca.
Ens coudueix per un passadis ple
de teles embastades cap a un
estudi amb vistes a un pati de
carolines i magnoliers, mentre va a
la nevera, a treure una ampolla
d’aigua reconstituent iuns quants
gots. Quan s’ajup per deixar la
safata al tamboret liveiemla
quip/t. "Pel cap baix fa vuit anys
que vaig deixar Tel Aviv i vaig
venir a viure a Barcelona
~explica . Sihe de ser franc, diré
que amb prou feines parlo la
vostra llengua. Per0 he entes el
paisatge d’aquimillor que ningú".

No és dels que deixen que la
Trotamundos li imposi un
recorregut.EnDanielagafa un

tren, sense saber cap a on porta, i
va prenent apunts del paisatge.
Ara ja coneix fins a lültim roc de
la geografia catalana, per6 no us
podeuimaginar qu~ va ser pujar a

Al final vaig
dibuixar-me a mi
mateix estirat a
terra, amb la forma
de Montserrat

la linia de Martorelli descobrir el
perfil de Montserrat. "Sempre
guardaré el primer esbog que vaig
fer de la muntanya", murmura
enfilar dalt d’una escala, atansant-
me una fusta pintada per una cara.

El seguent pas va ser carregar una
tela de grans dimensions en una
furgonetaianar a plantar-la
davant de tan inspirador paisatge.
’Al final vaig dibuixar-me a mi
mateb: estirata terra, amb la
forma de Montserrat". M’ensenya
el quadre enqüestió. És cert, en
dono fe: és un home-Montserrat.

Us he prom~s una cal¢ots, i
cal~’ots tindreu. "M’encanta veure
tota aquella gent menjant amb les
grapes, embrutant-se els dits ~m
surt ara en Daniel, i la idea de les
brases i el romesco ens fa
transpirar encara més a tots dos.
M’he adonat que a Catalunya fer
pinya és molt important’. Igual
que la seva dona o els seus nanos,
també els veins lifan de models. I
els amics. Sim’ho demanés potser
m’avindria a coHocar-m’hijoitot.
I després podriem fer un pa amb
tom~.quet. Mentre no li doni per
tornar a treure l’arc iposar-me
sota un arbmperjugar a Guillem
Tell, estic disposat a tot.
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