28.09.2018 // 28.01.2019

15 d’abril de 1996 - Segon viatge a Veneçuela
“A les 9 del matí som a la carretera. Feim uns 800 quilòmetres fins a Río Caribe. Pel
camí compr 2 barques al mateix lloc on vaig comprar-ne a l’altre viatge. Faig fotos a
un noi amb la barca que ha fabricat, així com uns bodegons de fruites.”
Cuba 1995 - La pintura cansada de les parets
Amb motiu d’un viatge de Catany a Cuba, un altre dels indrets caribenys que tant
apreciava, escriu el fotògraf al seu quadern de notes:
“No sé si sempre hi ha hagut aquest costum de pintar de colors les façanes, però
n’hi ha de verdes, de vermelles, de blaves, de grogues… tots els colors hi són en
tons pastel. Ara, però, la pintura s’ha cansat d’estar aferrada a les parets. Parets
pelades, erosionades pel pas dels vianants, d’edificis apuntalats, molts pocs en bon
estat (i aquests o són museus o són centre d’alguna cosa…)”

Venècia i Veneçuela
Hi ha la creença toponímica que lliga el nom de Veneçuela amb el de Venècia. Pensant en el
nostre amic, resulta difícil no corroborar-la. Catany es mou en aquella terra com un peix a
l’aigua. Així com Europa i el Magrib, però, tenen un pes cultural que, d’una manera o l’altra,
el constrenyen, al Carib sembla que Catany se senti més lliure, que s’esvaeixin inhibicions,
que els seus objectes de desig siguin viscuts amb una naturalitat sense condicionants ni
cohibicions. Així com hi ha moltes venècies, Barques i peixos només és el reflex d’una de les
moltes veneçueles que existeixen, que coneix el fotògraf o que l’apassionen. A Veneçuela
es deixa anar, i és feliç d’ensompegar, sense barreres morals, amb bellesa, exhuberància i
voluptuositat. Els colors de les imatges que configura llavors a Barcelona, en la intimitat del
seu estudi, semblen fluir en transmissió constant de la passió i del misteri, o són els colors
de l’emoció pura.
Veneçuela, 1991
Per a animar una festa a Caracas han portat uns músics i dansaires de Choroní. Escriu
Catany al seu quadern de notes:
“Els tambors de Choroní i la dansa que es balla em recorden molt la dansa eivissenca.
El mascle al voltant de la femella. El gall i la gallina”.
El dia anterior, la seva reflexió al mateix quadern:
“Hi ha moments a la vida que un pensa que mai no oblidarà. Ara tract de recordar-los
i no me’n ve ni un a la memòria. Bé, ara sí, un, però de dolent.”

La casa de Benino
Molts peixos i barques de la sèrie fotogràfica que inspira aquesta exposició són de Benino,
un home senzill i alegre que Catany va conèixer gràcies a Pujol, i que el fotògraf apreciava
particularment.
Benino fou pescador, però ara és un artesà. El seu taller és una casa amb dues portes. Una
porta d’entrada i una altra que dona al mar. Flanquegen les portes peixos i barques pintats,
grafits que són alhora realitat i ficció, l’escenografia perfecta per a l’enyorança i l’evocació. La
nostàlgia, qui sap, de la infantesa mediterrània, de l’únic país que hom reconeix com el seu.

Una serp fortuïta
Hi ha, a la casa de l’amic, una branca que té la forma d’una serp. Sempre havíem pensat que es
tractava d’un objecte produït per l’home, manufacturat potser per un artesà. Parlant amb Adrià
i Umberto, tot preparant aquesta exposició, recorden l’anècdota de la troballa. Passejaven
tots tres per un d’aquells indrets estimats quan el fotògraf la trobà, casualment, a punt de
trepitjar-la. Una simple branca, caiguda d’un arbre i seca, amb la forma exacta i la ingravidesa
d’una serp. Aquell objecte, que qualsevol de nosaltres hauria pogut llençar al desinterès més
absolut, esdevingué als ulls curiosos i singulars de Catany una serp que havia de viatjar des
del Carib fins a Barcelona, per ser exposada a la vitrina de les miniatures col·leccionades pel
fotògraf. Des de la Fundació, a mesura que preparam noves propostes expositives, anam
descobrint coses noves, gairebé cada dia, del nostre amic. Noves informacions que ens
ajuden a entendre, potser, d’una altra manera les seves obres. A interpretar-les des d’una nova
mirada. L’obra d’un artista ver mai no és lleugera ni s’empetiteix, sinó que creix amb el temps.

barques i peixos
de la mar

a la costa oriental de Veneçuela

“

Retrat el vell. Li dic que ja està i em respon:
-¡Ah! ¿ya estoy dentro?”
TC. Illa Margarita, 27 d’abril de 1996

Quan Toni Catany, l’any 2010, recull en un llibre que porta per títol Un Carib una
selecció de fotografies realitzades a Veneçuela durant els seus viatges a aquell
país, tanca el volum amb una cita prou significativa. Hi diu: “des d’aquestes pàgines
vull fer un elogi de l’AMISTAT. Les fotografies d’aquest llibre varen ser fetes en el
transcurs de molts viatges a Veneçuela, gràcies a l’amistat compartida amb l’artista
mallorquí, resident en aquell país, Adrià Pujol, i el seu cercle d’amics. A tots ells són
dedicades aquestes imatges”.
Quan el fotògraf escriu aquests mots de dedicatòria ha realitzat, efectivament,
fins a vuit viatges al país caribeny, el primer dels quals l’any 1991. La seva proposta,
una visió concebuda vint anys després de la publicació de La meva mediterrània,
s’inspira sens dubte en aquella celebrada obra. L’any 2013, el mateix any del
seu inesperat traspàs, l’ar tista decideix dissenyar, amb l’ajut d’Antoni Garau, un
nou llibre que por ta per títol Barques i peixos, i situa el zoom en un aspecte
molt concret de la seva aproximació al Carib, barques i peixos de fusta que ha
anat por tant de les seves estades a Veneçuela i que, una vegada al seu estudi
de Barcelona, fotografia amb fons onírics que són pura evocació i que confinen
amb l’expressió pictòrica. L’exposició que presenta aquesta tardor a Llucmajor
la Fundació Toni Catany, amb el patrocini de l’Ajuntament, amplia i contextualitza
aquest treball del fotògraf, i és una nova mostra de la coherència i la solidesa de
la seva expressió ar tística, en un continu anar i tornar que origina, d’una manera
tan viva, tanta fascinació com encís.
Sabem que l’amic visqué els darrers anys preocupat pel drama humanitari que
es dona encara avui a bona part dels llocs que retratà al llarg dels seus viatges
per la Mediterrània, com Palmira o Alep, i des de la Fundació no podem obviar la
tristesa amb què hauria viscut l’existència de les onades de refugiats que provoca
l’agitada situació al país caribeny, que tant s’estimava. Per això voldríem que aquesta
exposició esdevingués homenatge, en nom de Catany, a la gent de Veneçuela, al
habitants d’un racó del paradís on sempre trobà hospitalitat, bellesa i vera amistat.

Veneçuela: país d’amics i coincidències
Toni Catany viatja a Veneçuela per primera vegada l’any 1991. La sala Mendoza de Caracas ha d’acollir una exposició
de les seves fotografies, gràcies a les gestions que Adrià Pujol, pintor mallorquí establert al país i bon amic del fotògraf,
ha realitzat. Els dies anteriors a la seva partida, Catany els ha fet a Arle, on se celebren els Rencontres de la photographie
de la ciutat occitana als quals, gairebé cada any, assisteix per conèixer fotògrafs, galeristes, col·leccionistes… Per
intercanviar experiències i, de vegades, obra. Però sobretot per fer-se conèixer. Arle és tant un lloc propici per a
fructuoses transaccions com és espai de trobada amb amics. És en l’edició dels Rencontres d’aquell 1991, precisament,
que La meva Mediterrània és guardonat com el millor llibre, i el fotògraf es plany, en un escrit a la seva llibreta, al
mateix avió de camí a Veneçuela, que no en podrà recollir el premi perquè quan aquest sigui lliurat ell serà ja a l’altra
banda de l’Atlàntic. Catany se’n va content, d’Arle, tanmateix, no només perquè el seu llibre sobre la Mediterrània hi
ha estat reconegut, sinó també perquè ha venut diverses fotografies i ha acordat una exposició per al 1993 a l’Espace
photographique de París.
Quan arriba a Caracas allí són les 4 de l’horabaixa, però per al fotògraf són les 10 de la nit. En arribar a la casa
“moderna i confortable, dalt d’un turonet” que Adrià Pujol té a Caracas té temps només de dutxar-se perquè han
d’anar a la presentació de la novel·la d’un amic dels seus amfitrions que es diu Boris Izaguirre. Les notes del quadern
de Catany d’aquell dia expliquen la festa, la gent ben mudada que hi ha a l’esdeveniment, com li presenten alguns
fotògrafs i com després el porten a un restaurant on soparà “potser per tercera vegada” en un sol dia, perquè per
a ell “són com les 3 o les 4 de la matinada”. Tot i això, troba l’àpat deliciós, sobretot el segon plat, un pit de pollastre
amb mel i vinagre que en ser a Barcelona pensa fer (no endebades, a unes pàgines més endavant del mateix quadern
en recull la recepta).
Les primeres vint-i-quatre hores d’aquell primer viatge a Veneçuela il·lustren, doncs, a la perfecció el que eren, en part,
aquelles estades al Carib. Una festa contínua on Toni Catany era tractat com un rei. Adrià Pujol exercia el paper del
perfecte amfitrió que ara portava el fotògraf als actes socials més exclusius de la cultura veneçolana, i l’hi facilitava
coneixences i relacions que podien resultar fructíferes; ara li organitzava l’excursió perfecta a la península de Paria, i
li mostrava els tresors naturals d’una bellesa pura, humil i encara immaculada. A Veneçuela, Catany hi feia i hi trobava,
en tornar-hi, amics. Se sentia reconegut, i molts personatges de la vida artística i cultural del país l’invitaven a les seves
festes, s’interessaven per la seva obra i, en alguns casos, també gràcies a les gestions fetes per Pujol, l’acollien a les seves
cases. La sensació d’Adrià i dels seus amics: que Catany era sempre feliç, a Veneçuela. Això explicaria els vuit viatges
que hi feu entre 1991 i 2013.
Tornem, però, al segon dia del primer viatge. L’endemà d’aquella recepció Catany rep la notícia que són a Caracas
Wendy Watriss i Fred Baldwin, fundadors del Fotofest de Houston que, casualment, fa dos mesos que intenten,
infructosament, contactar telefònicament amb el nostre fotògraf a Barcelona. L’endemà dinen plegats, i acorden les
condicions perquè La meva Mediterrània sigui una de les exposicions del Fotofest de Houston, aleshores un dels
encontres fotogràfics més importants del món. Per fer possible l’exposició Catany rebaixa les condicions econòmiques:
“volien dir-me que 1.500.000 pessetes de lloger no les podien pagar, que només podien arribar a 7000 dolars. Jo
he acceptat. Exposar als EUA m’interessa, i tots contents”. Així, allò que no havien pogut parlar a Barcelona s’acaba
resolent a Caracas, enmig d’un altre dels viatges en què es barregen, amb fluïdesa i naturalitat, el plaer, les relacions
socials, la creació d’una obra fotogràfica consistent i tota mena d’arranjaments diversos.
Illa Margarita, 30 de juliol de 2001
Fa una setmana que Catany rebé una trucada des de Mallorca en què el conseller de cultura de la Generalitat
de Catalunya li comunicava que li havia estat concedit el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, el qual li havia de ser
lliurat en un acte que tindria lloc al Teatre Nacional de Catalunya al mes de setembre. Ho celebrà, aquell dia,
amb Adrià i Umberto dinant en un restaurant italià. Ara, però, són a Illa Margarita de nou, a la casa d’una amiga
d’Adrià que es diu Geni Meijer, i Catany escriu al seu quadern de notes:
“Aquesta casa de Geni és un paradís [...] Ella i el pianista se n’anaven cap a Caracas. Umberto i Adrià els han
acompanyat a l’aeroport i s’havien d’aturar a comprar queviures. Jo he quedat a casa. Fa tres hores que estic
sol, estirat al chinchorro, passejant pel jardí, tot escoltant música. Tenc calor, la piscina il·luminada, fosforescent,
em convida a refrescar-me. M’hi fic nu. Estirat a la tumbona, llavors, sensació de luxe, sota la lluna i dos cocoters,
fumant una cigarreta. El cel es va estrellant i Mozart continua tocant.
Adrià i Umberto encara no han arribat. Són gairebé les 18 hores. Hauran comprat tot el súper.
A l’habitació veig que la senyora m’ha deixat un termo amb aigua gelada, al costat d’un ram de flors.”

Adrià, cicerone
Ja hem vist, doncs, que Adrià Pujol és el cicerone de Catany a Veneçuela. No només això, però. Devem a la mediació
espontània i desvergonyida del pintor, també, que Toni realitzàs la majoria dels retrats de les seves sèries caribenyes.
Catany era una persona més aviat tímida, i l’assistència que un home atrevit i expansiu com Pujol li proporcionava no
tenia preu per al nostre fotògraf. Al final del quadern que recull les notes del segon viatge que Catany fa a Veneçuela,
l’any 1996, ho reconeix explícitament, quan hi escriu: “Aquest viatge, quant a fotos, ha pres un camí inesperat, però
ben volgut: el retrat. Gràcies a n’Adrià, que ataca sense cap vergonya els possibles models. Els demana que es deixin
retratar i tots accepten. He fet un munt de retrats. Tenc ganes de veure el conjunt, per saber si el resultat és tan bo
com jo voldria”.
El paradís és casa meva
19 d’abril de 1996. Adrià Pujol i Catany recorren la península de Paria, gran part de la qual és Parc Nacional, i
un lloc que impressionà força el fotògraf. Arriben a Uquire i instal·len “chinchorros” (hamaques) sota els arbres,
a tres metres de l’aigua del mar, on tenen previst dormir. Cap a les tres de la matinada els desperten perquè
està a punt de ploure. Han de desmuntar les hamaques a correcuita i es refugien, amb d’altra gent que hi ha
a la platja, a la caseta de Néstor, un dels responsables d’aquell lloc, on també hi ha la seva família. Plou a bots i
barrals. L’endemà, en una nota al marge del seu quadern de viatge, escriu Catany:
“El paradís? I una merda! El paradís no és una platja deserta plena de cocoters i animalons. El paradís és casa
meva, amb un llit còmode, dutxa amb aigua calenta i un aparell estéreo amb música de Mozart o Beethoven”.
Tot seguit, hi trobam aquesta altra anotació, que explica potser l’estat d’ànim del fotògraf:
“Fa una estona una serp ha picat un nin. Li han posat un sèrum, per sort hi havia algú que ho sabia fer. Els hem
deixat un dels motors de la nostra barca per portar-lo a un poble del costat on hi ha metge”.

Recompte de barques, palmeres i records
Explica Adrià Pujol que el fotògraf tenia a Veneçuela una actitud desinteressada, si entenem l’interès com l’absoluta
confiança en la trobada fortuïta de la bellesa. És per això mateix, que les imatges capturades en aquella latitud no són
impostades, que la sensualitat que desprenen és deguda sempre al misteri de l’inesperat, a la fascinació de la pura
ventura.
Malgrat aquesta aparent negligència Catany, tanmateix, torna als llocs amb la memòria intacta. Comenta el pintor que
es fixava, per exemple, en canvis imperceptibles per a d’altres viatgers amb admirable precisió. I posa com a mostra un
lloc específic: San Juan de las Galdonas. El mateix Catany en recull l’anècdota al quadern de notes del viatge que hi feu
l’any 2004, quan arriba a aquesta platja de la península de Paria, i troba “l’escala de colors, una mica més descolorida,
i allí on hi havia quatre palmeres ja només en queden dues. Les altres, el mar se les endugué”.
El retorn parla sovint de la pèrdua. La platja del present és sovint decebedora quan s’evoca des de la nostàlgia o es
compara amb la imatge idealitzada d’un passat tan equívoc o borrós com la infantesa.
Del costum de Catany d’adquirir les barques i els peixos que són a l’origen d’aquesta exposició, Pujol n’és una mica el
culpable. El pintor mallorquí ja en fa col·lecció quan el fotògraf en compra els primers, a Cumanà, al seu primer viatge.
És dia 29 de juliol de 1991, Catany troba que fa una calor espantosa, i de camí cap al poble, hi ha tot de paradetes de
nines. “N’he comprada una a una nena preciosa. He fet foto de la paradeta. La nina més preciosa era aquesta nena.
També, de tornada, he comprat 4 barques, i he fet fotos de la parada”, escriu al seu quadern.
En viatges successius n’adquirirà més, i un dels criteris de la tria és sempre que la mida sigui adequada al seu equipatge.
Barques i peixos són, en origen, joguines. Catany, que ha retratat moltes de les criatures del seu poble natal, amb
motiu de comunions, bateigs o comandes específiques, com una ocupació complementària però gens artística, al
Carib retrata sovint infants. I les joguines, una vegada és a casa seva, al seu estudi de Barcelona, deixen de ser joguines
per esdevenir el centre de composicions nostàlgiques i evocadores, d’una sensibilitat senzilla i pura, icones de la
felicitat policromada que perpetuen o acreixen les mirades innocents d’aquelles criatures que ha retratat mirant amb
curiositat l’objectiu davant de parets de colors vius o, posem per cas, sostenint un peix autèntic per la cua.
Les joguines han esdevengut llavors records. I, com a tals, esdevenen figures divines, gairebé, per a la sensibilitat d’aquell
qui és capaç de convertir el que tots tenim davant dels ulls (el que tots havem a disposició, però potser no sabem
mirar-ho) en bellesa. Estricta bellesa.

