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Jacques Léonard és un dels pro-
tagonistes de la programació d'es-
tiu del Museu Palau Solterra de
Torroella de Montgrí. Aquest fo-
tògraf francès que es va enamorar
d'una model d'ètnia gitana va
aconseguir immortalitzar la vida
d'aquesta comunitat a la Barcelo-
na dels anys 50 i 60 des d'una
perspectiva «íntima». 

La mostra, que compta amb la
col·laboració de l'Arxiu Fotogràfic
de Barcelona, vol exhibir el llegat
visual d'un autor encara poc re-
conegut que va morir a l'Escala el
1995. 

Per primer cop s'exposa la cà-
mera amb què treballava i foto-
grafies familiars. 

Jacques Léonard (París 1909-
1995) és autor del fons fotogràfic
més important sobre la cultura
gitana a la ciutat de Barcelona. Dels
18.000 negatius que s'han con-
servat gràcies als seus dos fills i que
van passar a formar part de l'Arxiu
Fotogràfic de Barcelona l'any 2009,
3.000 estaven dedicats exclusiva-
ment a aquesta ètnia. 

Una exposició aquell mateix
any va permetre donar a conèixer
una figura desconeguda i posar-la
en valor. Ara la Fundació Vila Ca-

sas ha volgut retre-li el seu home-
natge amb Barcelona gitana, una
selecció de quaranta fotografies en
blanc i negre de temàtiques com
ara els rituals i celebracions, el
món quotidià i la família, les es-
cenes de carrer i els retrats que va
fer durant els anys 50 i 60. 

Són imatges d'un gran «impac-
te» i força, tal com explica Glòria
Bosch, directora d'Art de la fun-
dació i una de les comissàries de
la mostra juntament amb Jordi
Calafell, Anna Llopis, Sílvia Ome-
des i Maria Plana. 

«Va tenir un accés directe als gi-
tanos de Montjuïc amb una inti-

mitat i naturalitat que altres fotò-
grafs no ho podien fer», subratlla.

La clau per poder endinsar-se
en aquesta cultura va ser que s'e-
namorés de Rosario, una model
d'aquesta ètnia i membre del clan
Amaya, amb qui es va casar i va te-
nir fills. 

La mostra al Palau Solterra es
complementa a més amb foto-
grafies inèdites de la família i tam-
bé la càmera que utilitzava per fer
aquestes instantànies. Segons
Bosch, «va tenir una vida de pel·lí-
cula però va morir oblidat».

La nova programació que or-
ganitza la Fundació Vila Casas

també inclou una mostra dedica-
da a l'obra Solitud, de Caterina Al-
bert amb fotografia de Josep Pérez
coincidint amb el 50è aniversari de
la mort de l'autora, juntament
amb altres apostes artístiques,
com ara l'exposició De l'Antàrtida
a la Torre. Fotopoètiques del silen-
ci, de Ramon Dachs, i Split images,
d'Eduard Olivella.

L'exposició Solitud, comissa-
riada per Cristina Escat, vol ser una
lectura lliure d'aquesta obra ba-
sant-se sobretot en l'angoixa i l'u-
nivers interior de la protagonista de
la novel·la, la Mila, van explicar ahir
els organitzadors. 
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El Palau Solterra reivindica la mirada de
Jacques Léonard a la Barcelona gitana
El fotògraf, que va morir a l’Escala el 1995, és objecte d’un homenatge a la Fundació Vila Casas amb una exposició

JACQUES LÉONARD

EL MÓN QUOTIDIÀ I LA FAMÍLIA són alguns apartats d’una exposició que també inclou els
ritus. Boda d’El Chele i La Lorenza l’any 1960 a Montjuïc. Revetlla de Sant Joan a la Bodega Ca
la Rosita, a l’avinguda del Paral·lel, el 1960. La Chunga, l’any 1958.3
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El Consell Assessor Sectorial del
Campus de la Comunicació Cul-
tural i Corporativa de la UdG va
quedar constituït el 23 de maig i
està integrat per persones relle-
vants del sector de la comunicació.

Els membres que integren el
Consell Assessor són: Jordi Bosch
Molinet, president Grup Ende-
mol; Josep Caminal Badia, direc-

tor general de Presidència del
Grup Godó; Germà Capdevila Ver-
net, periodista, editor de la revis-
ta Esguard i director del Consell
Editorial de Nació Digital; Oriol Ca-
ses Vilà, cap de premsa i comuni-
cació de l’Ajuntament de Girona;
Josep Cuní Llaudet, periodista i
president de Broadcaster; Harvey
Evans, cap de comunicació de
l’Institut d’Investigació en Ciències

de la Salut Germans Trias i Pujol
(IGTP); Isabel Grifoll, vicepresi-
denta Barcelona d’Atrevia; Toni
Iglésies Trias, soci fundador d’I-
glésies Associats; Francesc Pena
Carbó, president de l’ACN (Intra-
catalònia, S.A.); Genís Roca Verard,
fundador i president de Roca Sal-
vatella; Robert Rodergas Pagès,
creatiu i membre d’Honor de l’A-
cadèmia de Publicitat; Ramon

Rovira Pol, sotsdirector general
de Comunicació i Relacions Insti-
tucionals del Banc de Sabadell; Sal-
vador Sunyer Bover, director de del
Festival Temporada Alta; Joaquim
Vidal Perpinyà, president d’Her-
mes Comunicació, president de la
Fundació Valvi i soci fundador de
Televisió de Girona; Jordi Xargayó
Teixidor, director del Diari de Gi-
rona; Xavier Xirgo Teixidor, di-

rector d’El Punt Avui.  
En la Jornada de constitució

del Consell Assessor, el vicerector
de Planificació, Innovació i Em-
presa, Ramon Moreno, va explicar
el programa de Campus que des-
envolupa la UdG, mentre que el di-
rector científic del Campus, el
professor Lluís Costa, va argu-
mentar que la tradició històrica de
Girona en l’àmbit de la comuni-
cació de proximitat legitima la
creació d’un Campus que ha d’ac-
tuar com a laboratori on es disse-
nyin els instruments per elaborar
una comunicació responsable,
compromesa i participativa.  
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Constituït el Consell Assessor Sectorial del Campus
de la Comunicació Social i Corporativa de la UdG
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