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El Parlament de les Illes Balears és la màxima representació
del poble, és el lloc on conflueixen la diversitat, la pluralitat i
l’essència democràtica de la societat de l’arxipèlag i un dels
objectius de la Presidència del Parlament és apropar-ho a tota
la ciutadania.

El mirall i la memòria
50 anys de fotoperiodisme

El poble de les Illes Balears ha de conèixer de primera mà la
institució que els representa, així com sentir-se involucrat en
les màximes possibilitats de participar-hi. Mitjançant les visites
guiades es treballa perquè tots els ciutadans i ciutadanes, i
molt especialment els escolars de les nostres Illes, coneguin
el funcionament i organització de la institució, la seva història,
l’arquitectura de l’edifici i el seu valuós patrimoni artístic. A més
a més, la promoció d’activitats, actes i accions on el poble pugui
participar dinàmicament i entendre millor la cambra legislativa
són eixos bàsics i prioritaris per a aquesta presidència.
Així, el Parlament aprofita, any rere any, la Nit de l’Art per obrir
les seves portes i exposar a tots els ciutadans i ciutadanes
un muntatge relacionat amb l’art. Al llarg dels anys s’han fet
mostres del fons artístic del mateix Parlament; enguany s’ha
elegit l’opció d’un muntatge expositiu extern més vinculat al
documentalisme i al fotoperiodisme: “Oscar Pipkin, el mirall i la
memòria”. A través de la mirada d’Oscar Pipkin i de les seves
instantànies publicades a diaris d’arreu del món, podreu veure
una selecció d’alguns personatges rellevants del món de la vida
social, política i cultural que han viscut o visitat les nostres illes
Balears. Així mateix, es podran contextualitzar els moments,
gràcies a les portades de premsa de les diferents notícies,
moltes relacionades amb les Illes Balears. El patrimoni històric,
la fotografia, la documentació de premsa escrita i la música es
conjugaran aquesta nit en el Parlament i, així, en el decurs de
la visita podreu conèixer la seu del Parlament, les seves sales,
la seva col·lecció artística, el mobiliari i, a la vegada, gaudir
de l’exposició de fotografia documental i d’algunes actuacions
musicals: jazz, òpera, blues...
El Parlament vol gaudir de la festa i participar en aquesta Nit de
l’Art apropant a la ciutadania el seu valuós patrimoni cultural,
històric i artístic que és de tots els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears. Us convit a visitar el Parlament i a passar una
estona amb nosaltres en aquesta nit d’encant, música i art.
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Presidenta del Parlament de les Illes Balears

17 setembre: 19h - 24h
@parlamentib

www.parlamentib.es

Oscar Pipkin El

mirall i la memòria 50 anys de fotoperiodisme

L

a fotografia tracta del temps que s’aturarà en un instant. Oscar
Pipkin coneix cada una de les situacions en les que un fotògraf
de premsa (abans “reporters gràfics”, ara “fotoperiodistes”) s’endinsa
en aquells intersticis decisius i veu en l’escena que té davant de sí,
enquadrada per la finestra del visor de la càmera, el que de veritat
ocorre i a les hores pitja el disparador per capturar la llum que
il·lumina els fets i les coses.
La nostàlgia (aquesta forma plaent de dolor) que les innovacions
digitals provoca en els que hem desenvolupat la part més llarga i
intensa de les nostres vides professionals en l’era analògica, sense
pantalletes on comprovar l’instant a l’instant, té el seu contrapunt en
el goig caut que ens produeix contemplar ara, en aquesta exposició
que exhibeix una petitíssima part de l’obra i la memòria periodística
d’Oscar Pipkin, totes aquelles fotos que existeixen en aquells
negatius gravats en una pel·lícula tan palpable, tan delicada, tan real.
Quan Oscar Pipkin començà a l’any 1966 a enfocar el món i les
seves gents a través d’una lent, la fotografia era un invent madur
que ja tenia 127 anys. En aquest 2016 l’art de dibuixar amb llum
compleix 177 anys i viu una vida nova reencarnat en una existència
elèctrica alimentada de píxels.
Per a un reporter gràfic la consigna sempre ha estat la mateixa, la
que immortalitzà John G. Morris, el més cèlebre dels editors gràfics
del segle XX: “Aconsegueix la foto!”. Donar la talla és l’essència
d’aquesta professió i en aquest “tornar amb la foto” està dit tot:
anirem a qualque part on ocorri o pugui ocórrer alguna cosa que hem
de retratar, que les fotos han de “sortir” i finalment s’hauran de fer
arribar a la redacció, sans i fora de perill, els rotlles de pel·lícula, i eren
molts els perills que aguaitaven aquets objectes carregats d’imatges
latents. Després calia revelar químicament i en el cas d’Oscar Pipkin,
en el dia a dia de les agències amb les que ha col·laborat, Sipa, AFP,
AP o EFE, trametre la seva foto per un aparell que, encara que es
digués TELEFOTO, per a nosaltres era “el tub”.
Parlam de milers de fotografies preses per Oscar Pipkin al llarg de
cinc dècades en diversos continents, però sobretot a Balears. Hi ha
una anècdota eloqüent sobre la memòria protagonitzada per dos
dels grans creadors que han viscut i
treballat a Mallorca, retrats dels quals
es troben presents entre els escollits
per a aquesta exposició. Es trobava
Joan Miró a casa de Camilo José
Cela, a la Bonanova, quan l’escriptor
li mostrà un quadre que fins aquell
moment creia que era obra del pintor.
Miró el contemplà amb atenció i
sentencià: “És fals!”. A un fotògraf
de premsa li passa això amb totes i
cada una de les seves fotos: per molts
d’anys que hagin transcorregut des de
la presa original, en tornar-la a veure
pot recordar el perquè, el com, el quan,
on i, fins i tot, el que passà després.
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Aquesta exposició mostra alguns
resultats d’una professió esforçada on
el premi més important és tenir accés i
ser un testimoni privilegiat de l’esdevenir
del món. Oscar Pipkin arribà a Mallorca
el 1979 i deixà enrere Buenos Aires,
Los Angeles, París i uns quants anys
després, el 1981, guanyà el primer
premi de fotografia submarina del Club
Perlas Manacor. Oscar se submergeix
aleshores dins les aigües de la informació
mallorquina i cobreix durant dècades
la vida a l’illa: la política, l’esport, els
succeïts, la cultura i l’estiu amb els seus
visitants il·lustres.

La festa cultural que suposa la Nit de l’Art anima la ciutadania
a caminar per la ciutat i visitar galeries, museus i centres d’art.
Aquests espais, amb propostes artístiques diferents, s’omplen
de persones interessades en la pintura, l’escultura i en altres
manifestacions artístiques.
El Parlament de les Illes Balears, com ja ha fet en els darrers
anys, participa en aquesta nit i obri les seves portes de pinte en
ample per oferir al ciutadà el seu ampli patrimoni històric, artístic
i arquitectònic.

Durant els anys que coincidírem treballant ambdós a Mallorca, de
vegades Pipkin desapareixia uns dies per assabentar-nos després
que havia estat a Madagascar a llom del Camel Trophy o a Israel
cobrint una de les intifades (record bé aquest episodi perquè quan
retornà ens contà amb luxe de detalls el poder astringent de la ceba
front als gasos lacrimògens; la ceba la hi havia donada Javier Bauluz).
En aquesta mostra veiem retrats de
persones en tant que personatges
cèlebres i internacionals, que la sola
presència del qual és notícia. Però,
de vegades, tot i que el fet tingui
en aparença només transcendència
local o potser per això mateix, Oscar
Pipkin gaudí el privilegi de documentar
rareses com, per exemple, quan
fotografià, vestit amb un molt estiueig
polo Fred Perry, l’escriptor Jorge
Luis Borges, el mateix que en 1923
escriví: “los daguerrotipos mienten su
falsa cercanía / de tiempo detenido
en un espejo”.

La seu del Parlament, catalogada com a BIC des del 1990,
emana distinció i elegància en les seves formes arquitectòniques
i, juntament amb la important col·lecció pictòrica i escultòrica
que alberga, convida al visitant a endinsar-se en una atmosfera
harmònica i acollidora.
Obres dels millors pintors de la nostra terra dels segles XIX i XX
es troben entremesclades amb les d’autors contemporanis de
les nostres illes. Èpoques diferents, estils diversos i tècniques
heterogènies, aporten pluralitat i riquesa que el ciutadà i la ciutadana, en un recorregut per les cuidades i restaurades sales, pot
contemplar en tota la seva plenitud.
Passejar aquesta nit per la primera de les institucions polítiques
de la nostra comunitat és descobrir un patrimoni que és de totes
i de tots i on la pintura, l’escultura, l’arquitectura, la història, la
fotografia..., es pleguen aquesta nit tan assenyalada, amb petits
concerts de música que amenitzaran la vetllada.
Entrau a casa vostra.

Avui continua candent el vell dilema fotografia / veritat, revifat per
l’escàndol del llegendari fotògraf Steve Maccurry en ser descoberta la
manipulació digital de moltes de les seves imatges més conegudes.
“Tot el món pot fer el que vulgui amb les seves fotos, menys si ets
fotoperiodista” diu Javier Bauluz, premi Pulitzer el 1995, i afegeix:
“Si ets periodista no pots mentir, ni enganyar, ni manipular, ni posar
o llevar coses a les fotos. És simple. No som coreògrafs, ni artistes.
Se suposa que contem la realitat. Si perdem la credibilitat ho perdem
tot”. I la fotografia en els seus orígens presumia de ser la prova d’“això
és així”, ara ha perdut aquest atribut de veracitat, el que demostra el
seu gran poder i innocència, doncs serveix amb idèntica eficàcia a
Déu i al diable, a la guerra i a la pau, a la mentida i a la veritat.
Carlos Agustín, fotògraf
Juliol 2016
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