|

32 Comarques Gironines
10 Junio, 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 9191

TARIFA: 2382 €

E.G.M.: 62000

CM² - 58%
ESPECTACLES
| CULTURA I622
ÁREA:

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 10 DE JUNY DEL 2016

SECCIÓN: COMARQUES

El Palau Solterra viatja a la
Barcelona gitana dels 60
a El Museu de la Fotografia de Torroella obre temporada amb còpies originals inèdites de Jacques
Léonard a La programació es completa amb obra de Ramon Dachs, Eduard Olivella i Tura Sanz
Eva Vàzquez
TORROELLA DE MONTGRÍ

L’ingrés a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l’any
2009, de cap a divuit mil
negatius de Jacques Léonard (París, 1909-L’Escala, 1994) que havien conservat els seus dos fills va
permetre descobrir un fotògraf que fins llavors havia quedat injustament al
marge de la prestigiosa escola documental catalana
dels Miserachs, Català-Roca, Maspons o Terré. La seva era una mirada tan nova, tan insòlita, que la cultura del país no estava preparada per assumir-la fins
al cap de molt de temps.
Perquè a través d’aquell
important fons emergia
un relat desconegut, feliç i
íntim més que no pas folklòric o crític, sobre la vida
dels gitanos de les barraques de Montjuïc als anys
cinquanta i seixanta,
quan el mateix Léonard, el
“payo Chac, va convertirse en un d’ells per amor de
Rosario, l’exòtica model
del clan Amaya amb qui
s’acabaria casant. Una
quarantena d’aquestes

La càmera Rolleiflex que feia servir Jacques Léonard s’exposa per primera vegada, al Palau
Solterra, junt amb còpies originals en paper obtingudes pel mateix fotògraf ■ ACN

imatges que introdueixen
l’espectador en la vida
quotidiana dels gitanos
amb tota la seva autenticitat, sense compassió ni
moralisme, es poden veure a partir aquest cap de
setmana al Palau Solterra

de Torroella de Montgrí,
seu del Museu de la Fotografia de la Fundació Vila
Casas, junt amb una sèrie
de còpies originals pertanyents a la família fins ara
inèdites i la vella càmera
Rolleiflex que sempre

acompanyava Léonard i
que s’exposa també per
primera vegada.
La Barcelona gitana
serveix per enllaçar amb la
nova ordenació de les sales
d’exposició permanent del
Palau
Solterra,
que

s’obren precisament amb
una reflexió sobre la identitat amb fotografies de
Francecs Català-Roca, Ramon Masats, Colita i Raimon Camprubí sobre el caràcter gitano, i de Lita Cabellut i Albert Watson sobre la mirada al món femení. El fons del museu, el
més important de l’Estat
espanyol en fotografia
contemporània, amb més
de 300 imatges, s’organitza aquesta temporada al
voltant de la idea de constructe, un concepte manllevat de la psicologia de
George A. Kelly.
La programació d’estiu
del Palau Solterra es complementa amb quatre propostes més. D’una banda,
l’exposició dedicada a Solitud, en el cinquantè aniversari de la mort de Caterina Albert, amb fotografies de Josep Pérez i el comissariat de Cristina Escat, i de l’altra, el diàleg
que la joveníssim Tura
Sanz, filla dels artistes Gabriel i Carme Sanglas, estableix, a través dels cossos dibuixats a la manera
de relleus topogràfics,
amb una de les peces del

fons, un cos profusament
tatuat amb els paisatges
natals del xinès Huang
Yan.
Pel que fa a les exposicions temporals, el museu
presenta els treballs De
l’Antàrtida a la Torre. Fotopoètiques del silenci, de
Ramon Dachs (Barcelona,
1959), i Split images,
d’Eduard Olivella (Barcelona, 1948). Dachs convida a compartir la seva vivència del gel a través
d’una sèrie de fotografies
fetes durant una travessia
de dues setmanes a l’Antàrtida a bord del vaixell
Hespèrides. Per al fotògraf i també escriptor, la
visió de les glaceres ha estat ha estat l’autèntica experiència de l’èxtasi: “És
l’aclaparament més absolut del sublim; et sents del
tot superat i minúscul enmig d’un univers inabastable.” La sèrie es complementa amb una altra sobre la torre de l’hotel Arts,
fotografia al llarg d’un any
des de la seva finestra.
Olivella, en canvi, ha
treballat les seves “imatges partides” recuperant
velles cues de rodet en les
quals, de manera accidental, havien quedat impresos detalls inesperats i siluetes fantasmagòriques.
Aparellant aquests fragments de diapositives, la
majoria procedents de
material descartat de rodatge durant l’època que
va dedicar-se més intensament al cinema, Olivella
obté composicions insòlites que s’ofereixen a lectures intrigants. ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xavier Castillón

LA CRÒNICA

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Elliott Murphy: senzillament magistral

E

lliott Murphy és un geni, però un geni senzill, proper i
simpàtic, i això encara té
més mèrit. Dimecres va actuar a
l’auditori de La Mercè de Girona,
per inaugurar el festival In-Somni,
gairebé tretze anys després de la
seva última visita a la ciutat. Pocs
canvis: els cabells més blancs, les
ulleres que encara no portava el
2003, un altre barret... “Vosaltres
també esteu iguals”, va dir Murphy al públic que gairebé omplia
l’auditori, amb una barreja d’ironia i complicitat. A la seva dreta
tornava a ser-hi el gran guitarrista
francès Olivier Durand, originari
de Le Havre, ciutat del canal de la
Mànega que, per la proximitat
amb Anglaterra, té una gran tradició de músics de blues i rock,
com va constatar Murphy. “Cada

país té una capital del blues i Le
Havre és la francesa. Potser Girona és la catalana? De fet, teniu
riu, com el Mississipí.”
El concert va començar amb el
clàssic Last of the rock stars, el
tema que obria Aquashow (1973),
el seu primer disc, que recentment ha “desconstruït” en una
nova gravació, i una dotzena de
temes després el va tancar amb
la mateixa cançó, en una versió
més potent fusionada amb el
Shout de The Isley Brothers. Després van arribar els bisos, que va
obrir amb un emocionant Heroes
en homenatge a Bowie i va tancar
amb un despullat i intens Worried
man blues, sense cap tipus d’amplificació, amb el públic tan a
prop de l’escenari que Murphy va
deixar que un nen toqués les cor-

Olivier Durand i Elliott Murphy, dimecres a La Mercè ■ JOAN SABATER

des de la seva guitarra i es va ajupir per fotografiar-se amb unes
fans. Durant la nit van sonar també Sweet honky tonk, Take that
devil out of me, Take your love
away, You never know what you’re
in for, On Elvis Presley’s Birthday i
A touch of kindness, que, com va
recordar, va arribar a ser “número
1... a Bèlgica”. És la manera com
Murphy es treu importància, tot i
la seva grandesa, que va demostrar amb un concert ple d’energia
i sentiment, en què va animar el
públic perquè cantés i piqués de
mans, va fer duels de guitarres
amb Durand –fins i tot creuant-se
i tocant el mànec de l’altre– i va
demostrar que només amb dues
acústiques i una harmònica es
poden fer grans coses. Per conèixer millor el mestre, In-Somni ha
programat entre avui i diumenge
projeccions gratuïtes del documental The second act of Elliott
Murphy al Museu del Cinema.

