Silencis latents. Ulanel Esclusa

Exp osicions

Des que a finals de los anys setanta Manel Esclusa
presenta la sèrie Sll-lepsis, la seva obra ha estât un réfèrent fonamental per entendre la fotografia espanyola
dels anys vuitanta. La nit corn escenari metafòric i la ciutat son dues de les constants que recorren el seu treball
dels darrers vint anys. De fet, la major part de les séries
que ha créât durant aquest temps tenen un nudi cornu
—la ciutat de Barcelona— que ha servit corn a catalitzador per desenvolupar un llenguatge propi en el quai
la iconografia urbana adquireix un carácter de símbol
col-lectiu. Tal vegada es pot dir que Esclusa és el fotògraf
espanyol que millor ha sublimât l'esperit de les urbs contemporànies. L'obra de Manel Esclusa se serveix de la
presencia hegemònica de l'arquitectura per subratllar la
influencia que les transformacions urbanístiques operen
sobre la societat, però també proposa una estètica mes
en sintonia amb la grandiloqüencia formal i la nova poesia visual que els esmentats escenaris convoquen.
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D'altra banda, el seu interés portraslladar a les imatges les emprentes de la identitat, cada vegada mes intercanviables, de les socletats que habiten aqüestes
urbs finiseculars no és solament una proposta formal.
Esclusa és un d'aquests pocs autors posseïdors d'un univers iconografie personal i això li dona la possibilltat
de sotmetre la seva percepció de la vida a les claus de
la gramática por creada per eli mateix. Tota la seva
obra conté, de forma subtil, un carácter introspectiu
que es fa especialment visible a la seva última sèrie
Scan-Tac, on convergeixen els éléments nuclears de la
seva simbologia —la llum, la ingravidesa i la nit— i el
seu interés per investigar amb noves eines de creado
(en aquest cas els sof isticats programes de diagnosi mèdica). L'omnipresència de la simbologia a totes les sèves séries dota l'obra de Manel Esclusa d'una estructura i una coherencia ideològica i conceptual no gaire fréquent entre els creadors de la seva generado,
però també li confereix una atemporalitat que l'alliberà de la nécessitât de situar el seu treball en sintonia amb les doctrines de Tart contemporani.
L'exposició i també el llibre realitzen un recorregut
per la totalitat de la seva obra fotográfica, començant
per les series Git (1969-74), Ahucs (1972-74), Crisàlides
(1974) i Els ulls aturáis (1977-78) on convergeixen els
primers posicionaments idéologies d'ordre ètic i estétic, Venezia (1979) un viatge que anticipa alguns dels
éléments fonamentals de la seva obra: la llum, Taigua,
la ciutat i la nit, que serán desenvolupats extensament
al llarg de les series com Sil-lepsis (1979-81), Naus (iniciada el 1983 i enriquida a través de diferents treballs
fins al 1996), Aquaríana (1986-89), Urbs de n i t (198493), Scan-Tac (1995-2000) I A i g u a l l u m (1999-2000). Incloses en aquest recorregut semicronològic figuren series experimentáis com L'arbre (1991-98) on utilitza cámaras pobres i pel-lícula de color, fins al seu particular
homenatge a Gaudi Trencadís, Flor de Claus (1992) en
qué torna a col-laborar amb Joan Brossa per realitzar
una collecció d'imatges que refan l'estètica de fragmentado que tant va utilizar Gaudi para revestir les
seves superficies arquitectòniques.
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