PEP ESCODA I JOSEP ROYO; L’ART A “CATHALÀNIA”
Potser no ho hauria de ser, o potser si, però la coberta (i
contracoberta) d’un llibre, per alguns és un dels “espais” més
determinants d’un text literari, ja que constitueix la “imatge” que
d’entrada condicionarà i molt, la percepció, o més ben dit la sospita,
del que hom es pot trobar en el seu interior. Si a això hi afegim el nom
de l’autor i la sinopsi a la contracoberta; segurament serà aquesta
làmina de paper endurit, la que determinarà l’atracció del lector cap a
l’adquisició del llibre, o el que és el mateix, que l’esforç de l’autor es
vegi recompensat amb el fet que una persona accedeixi al que ell s’ha
esmerçat tant a transmetre.
Cathalània és un llibre que pretén explicar la història política de
Catalunya, des dels seus orígens i fins als nostres dies. I això s’ha volgut
fer de forma molt didàctica i contextualitzada perquè està dirigida a
totes aquelles persones actualment encuriosides en el tema, però que
sempre els hi ha fet recança endinsar-se ens uns continguts allunyats
de les seves preferències habituals. A això també podríem afegir un
aspecte de necessitat (o d’intentar tapar un buit), derivat del fet que a
les escoles catalanes no trobem una correcta formació en aquests
continguts, aspecte aquest lamentable per un país que pretén algun dia
esdevenir alguna cosa més que una “comunidad”.
Així doncs, en finalitzar el llibre, els autors ens vàrem trobar en la
necessitat de cercar aquesta portada que hauria de definir el contingut
del text, que no és altre que “tota“ la història de Catalunya, un
contingut massa extens per resumir-lo en una sola imatge o tanmateix
en una sola portada.
Finalment es va decidir escollir la imatge del sarcòfag del rei Jaume I,
obra de l’universal arquitecte Lluís Domènech i Muntaner que des de
1992 dona bellesa i solemnitat al pati de la diputació de l’Ajuntament
de Tarragona. Es tracta d’un monument patrimonial català que exalta
les dues èpoques més emblemàtica de la nostra història; per una banda
l’època medieval, en la que podem incloure aquell disset de novembre
de 1228, en el que durant un sopar a Tarragona ofert pel ciutadà i
còmit de galeres Pere Martell al rei en Jaume, aquest va decidir
emprendre la conquesta de Mallorca. Segons deia Baltasar Porcel: “Si
la glòria d’un país consisteix en la seva puixança econòmica, cultural,
política, l’època més preclara per a Catalunya ha estat la de l’expansió
mediterrània”

I per altra banda, l’art i l’època d’aquesta magnífica obra, ens evoca
directament a la segona època destacada de la nostra història, el
Modernisme, “un art vital, delirant, enigmàtic, fantasiós, divers, singular,
magmàtic, anti convencional, subtil i irracional que marca el punt àlgid
d’una Renaixença que pretén ser una soldadura que tanca el parèntesi
dels segles de la Decadència i que connecta amb el període de l’esplendor
gòtica” (Oriol Pi de Cabanyes).
L’encarregat de reproduir, o millor dir “crear”, la imatge escollida per a
la coberta del llibre, va ser el fotògraf tarragoní Pep Escoda, que des
del primer moment va mostrar la seva total predisposició a col·laborar
en aquest projecte que en el seu dia vam voler anomenar “Cathalània”
en relació a la primera referència documental de la paraula Catalunya que va
aparèixer en el «Liber Maiolichinus de Gestis Pisanorum Illustribus», redactat
entre 1115 i 1120.

La tasca d’Escoda no era fàcil, donades les característiques de
l’emplaçament del mausoleu, però això mai va ser inconvenient per a
un fotògraf experimentat com en Pep, l’obra del qual ha estat definida
com “l’art de capturar l’ànima d’un instant“ malgrat que, com ell mateix
matisa “A l’hora de sortir a fer fotografies cal buscar la imatge, però
també cal deixar que ella et trobi”.

Fotografía de Pep Escoda per a la portada del llibre “Cathalània”

En Pep Escoda (Tarragona, 1958), durant la seva llarga i exitosa
carrera, ha assolit fins a 21 premis LUX, alguns d’ells d’Or, com el que
l’any 2017 va obtenir en la categoria de Retrat per una sèrie de
fotografies fetes a l’actor Christopher Walken. Els seus treballs s’han
exposat a moltes i molt importants sales i museus del món, d’entre els
que destacarem al Centre d’Art Contemporani de Sant Petersburg i el
Guggenheim de Bilbao. També ha publicat les seves fotografies en més
de 140 llibres per editorials com Taschen, Daab, Teneues o Harper
Design New York i en revistes i magazines com Condo Living Miami,
Espais Mediterranis Magazine de la Vanguardia, ICON Magazine,
Arquitectura y Diseño, Ocean Drive Miami i Homes&Houses, New York
Times, entre altres.

Pep Escoda en la inauguració d’una de les seves darreres exposicions

Un cop publicat el llibre, va ser el mateix Pep escoda el que va proposar
al seu íntim amic Josep Royo de fer una recreació il·lustrada de la seva
fotografia.
La idea, vist el resultat final, no podia ser més encertada, en Josep Royo
es va mostrar des del primer moment il·lusionat amb la proposta i en
un temps rècord va culminar una obra d’art captivadora per la seva
bellesa i imponent pel contingut del missatge que ens vol transmetre.
En aquesta obra Royo identifica el vaixell que representa el mausoleu,
amb la mateixa Catalunya, una nació que segueix amb rumb inalterable
l’esdevenir de la seva memòria col·lectiva, malgrat haver d’afrontar
massa sovint la repressió dels que la volen sotmesa. Això queda
representat magníficament a la pintura per un cel de tempesta, d’un
fosc cromatisme, turbulent i enigmàtic, però que en cap moment és
capaç d’alterar la decisió que ha pres “l’àngel”, timoner de la nau, de
seguir endavant malgrat les adversitats. Unes adversitats que la nació
és capaç de superar, ja que com es pot veure a la meitat esquerra de
l’obra, aposta sempre per l’art i la modernitat. L’art simbolitza la lluita
d’una societat que defensa a ultrança la seva cultura i la seva identitat, i
la modernitat, dins d’un context d’esforç i treball, ens vol mostrar una
societat que cerca constantment el lideratge per poder gaudir d’una
merescuda societat del benestar, justa, solidària i sobretot
democràtica, concepte en el qual la nació catalana sempre ha cregut.

“Cathalània”, obra de Josep Royo damunt la fotografia de Pep Escoda

Josep Royo (Barcelona, 1945), és sens dubte, un dels artistes catalans
actuals més reconeguts arreu del món, degut a una llarga, exitosa i
consolidada trajectòria professional. Una trajectòria que tingué la seva
etapa més àlgida durant els anys 70, moment en què Josep Royo
comença la seva relació professional amb Joan Miró. En aquella època i
des del seu taller de la Farinera a Tarragona, anomenat “el teler del
món”, Royo va ser l’autor d’una sèrie de tapissos monumentals ideats
per Joan Miró, que s’han convertit en veritables peces patrimonials de
l’art mundial; d’entre ells destacarem el tapís de Tarragona instal·lat
Museu d’Art Modern d’aquesta ciutat, el tapís del World Trade Center
(Nova York), destruït l’11 de setembre del 2001, el tapís de la National
Gallery of Art de Washington, el tapís de la Fundació Miró i el de la
Fundació la Caixa, on es pot veure l’origen del símbol d’aquesta entitat.
També cal destacar la seva interessant producció de sobreteixim i la
col·laboració amb un altre il·lustre artista català, Antoni Tapies. Royo
va ser durant molts anys professor de l’Escola d’Art de Tarragona.

Miro-Royo, un tàndem de genis que va escriure una de les pàgines destacades de l’art català del
segle XX.
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