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El paio Chac o com ser Jacques Leonard
OPINIÓ✒Dos homes, l’un enfilat dalt d’una

escala de tisora, l’altre a mitjana altura,
aguantant el pot d’Ajax, netegen el vi-
dre d’un nínxol blanc. Si es mira per da-
munt de la filera de tombes, s’endevina
el mar. A la làpida, hi diu: “Jacques Leo-
nard. París, 1909 - l’Escala, 1995”. Els
dos homes són els seus fills. Un d’ells fa
anys que viu a l’Escala, que és on van
enterrar el pare, lluny de qui va ser
l’amor de la seva vida, la Rosario Amaya,
que descansa al cementiri de Montjuïc.
Els dos germans van passar-hi mitja in-
fància, a les barraques de la muntanya,
convertint-se, els caps de setmana, en

els gitanos que no podien ser la resta de
dies, quan anaven a escola a la traves-
sera de Gràcia i feien de paios com cal.
Quinze anys després de la mort del pa-
re, van decidir recuperar les capses de
sabates entaforades dalt d’un terrat i
dur-les a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelo-
na, on van descobrir, meravellats, més
de tres mil negatius sobre la vida gitana
dels anys cinquanta i seixanta, alguns
dels quals són a l’exposició que avui ma-
teix s’hi inaugura. La història de Jacques
Leonard la sabem ara gràcies al magní-
fic documental Jacques Leonard, el payo
Chac, que ha realitzat un dels seus néts,

el Yago Leonard. Indagant en la figura
de l’avi, ha topat amb el secret més ben
guardat de la família, i ha tocat una cor-
da molt fina: la de la querencia, la perti-
nença a un lloc.

Jacques Leonard, a més de fotògraf,
va ser un viatger infatigable, però va
aterrar a la Barcelona dels cinquanta i ja
no se’n va poder moure, com si alguna
cosa l’hi impedís. Es va enamorar d’una
gitana model de pintors, cosina de Car-
men Amaya, i s’hi va casar. Va passar
dos anys sense parlar amb la família gi-
tana, però a poc a poc va entrar dins del
seu món i, com que era un gran fotò-

graf, el va immortalitzar en uns retrats
que les germanes de la Rosario, encara
vives, acaronen amb les mans com qui
recupera els seus records més preuats:
el casament del Buzo, les festes inaca-
bables, Dalí veient ballar la Rosario a Los
Caracoles. Expliquen que Leonard era
reservat, tímid, que no ballava mai, però
que era feliç amb els gitanos, perquè
s’hi sentia com a casa. Sortint de l’Ale-
xandra, amb els auriculars a les orelles
escolto Gil Scott-Heron (1949-2011),
que canta: “Casa meva és allà on hi ha
l’odi”. I penso que ja deu ser això, arribar
a casa: cadascú, a la que es fabrica.
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ANTONI RIBAS TUR
ENVIAT ESPECIAL VENÈCIA

Catalunya torna a partici-
par als eventi collaterali
de la Biennal de Venècia
“havent tingut una pista
d’aterratge”, va afirmar

ahir el director de l’Institut Ramon
Llull, Vicenç Villatoro, durant la
presentació de Mabel Palacín: 180º,
l’obra que representa Catalunya i
les Illes Balears a la cita italiana. Qui
ha fet possible un desembarcament
plàcid ha estat l’associació artísti-
ca Sale, que a canvi de les jornades
que el Llull hi organitzarà durant la
mostra ha cedit l’antic magatzem de
sal on ara es pot veure el treball de
Palacín.

Més enllà d’aquesta entesa, Ve-
nècia també és la protagonista de
l’obra. Poques ciutats han generat
un imaginari tan potent i reconeixi-
ble arreu del món com aquesta. Per
explorar com es construeix l’imagi-
nari d’una ciutat –un dels temes que
tracta la peça–, Venècia és el lloc per
excel·lència. A més, Palacín porta a
terme una reflexió sobre de quina
manera l’estatut de la imatge ha
canviat en la societat actual i sobre
la recuperació del relat com a ele-
ment que vertebra una obra d’art.
“Avui dia, les imatges ja no estan fe-
tes per ser vistes una sola vegada, si-
nó per ser reproduïdes i per circular
constantment. Tampoc no estan
clars el paper de l’emissor i del re-
ceptor: tothom té un mòbil amb cà-
mera i pot capturar imatges i difon-
dre-les a la xarxa”, afirma David G.
Torres, el comissari. La regla cine-
matogràfica del salt d’eix o dels cent
vuitanta graus a la qual fa referència
el títol, que marca la posició dels
personatges d’una pel·lícula respec-
te a la pantalla perquè l’espectador
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Les finestres indiscretes de la ciutat dels canals
no quedi desorientat, és el punt de
partida que Palacín ha utilitzat per
posar en relleu aquest canvi que s’ha
produït en el món de la imatge.

Totes aquestes problemàtiques,
Palacín les ha enfrontades amb una
fotografia digital d’alta definició
tractada com una pel·lícula, i amb
cinc projeccions de vídeo que ha
treballat com si fossin instantànies.
La fotografia sembla capturar el ro-
datge d’una pel·lícula. Els vídeos
amplien els detalls que no es poden
apreciar a la fotografia i suggereixen
petits relats, amb titolets com els de
les pel·lícules mudes, a partir dels
objectes dels habitants imaginaris
d’aquests apartaments vistos a tra-
vés de les finestres.

Malgrat tot, el joc formal entre
els diferents suports que sorgeixen
de la investigació sobre la imatge
que Palacín porta a terme acaben
per ofegar el potencial crític i la po-
esia de la peça, que tampoc revifa
quan deixa espai a l’actualitat a tra-
vés de les manifestacions contra les
retallades educatives del decret
Gelmini. Només les històries ínti-
mes d’aquests hipotètics ciutadans
aporten vida i calidesa a l’obra.e

Mabel Palacín exposa ‘180º’, l’obra que representa Catalunya i les Illes Balears a la Biennal d’art

El Govern Balear no
abandonarà el Llull
Cap representant del Govern Bale-
ar va assistir ahir a la presentació
oficial del pavelló català, al qual
s’ha incorporat enguany com a
membre de l’Institut Ramon Llull.
Després dels rumors que apunta-
ven que el nou govern del PP po-
dria abandonar l’Institut –tot i que
mai hi ha hagut declaracions ofici-
als–, Àlex Susanna, director adjunt
del Ramon Llull, va descartar com-
pletament que el Govern Balear
tingui la intenció de sortir de la
màxima institució que projecta la
cultura catalana al món. Susanna
va explicar l’absència balear al
canvi de govern i a les despeses que
el viatge hauria causat.

PRESENTACIÓ OFICIAL
Mabel Palacín entre Vicenç

Villatoro i el conseller Ferran
Mascarell, que va destacar la

participació històrica d’artistes
catalans a la Biennal. ACN
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