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Josep Vinyets, microflâneur
Flâneur és un mot d'origen francès, que defineix aquells que van
vagant pels carrers, errant sense rumb, sense objectiu, oberts a
totes les impressions que se’ls ofereixin. És un terme conegut
sobretot per la seva associació amb la figura de Charles
Baudelaire, que la feia servir per caracteritzar l'artista amb esperit
independent, apassionat, imparcial.

Escola Municipal d'Art
Sota la influència de Georg Simmel, el filòsof alemany Walter
Benjamin (traductor a la llengua alemanya del mateix Baudelaire)
va donar un desenvolupament més gran a aquesta noció, i des de
les seves aportacions, multitud d'altres pensadors han treballat
sobre el concepte, lligant-lo a les condicions de la modernitat, a
l'aparició de les grans metròpolis del segle XIX, a la influència de
l'urbanisme i a la idea del cosmopolitisme.
El fotògraf Eugène Atget va adoptar l'actitud vital del flâneur i la va
aplicar a la recopilació enciclopèdica d'imatges de l'arquitectura i
la vida quotidiana de la capital francesa de finals del segle XIX. De
forma desvagada, passejava per la ciutat retratant tot allò que
despertava el seu interès.
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Estem parlant d'un model d'artista contemporani, eminentment
urbà i burgès, alhora apassionat, però també imparcial.

Josep Vinyets adopta l'actitud del flâneur clàssic i l'adapta a allò
que li és més interessant: armat com Atget amb la seva
inseparable càmera fotogràfica, passeja per camins ruderals i
prats, com l'artista francès, desvagat i plàcid, disposat a deixar-se
seduir per tot allò que passa al davant dels seus ulls inquiets. Però
no són els aparadors atrotinats ni els clochards polsosos allò que
l'interessà. El fotògraf saltenc fa bona la dita de Saint-Exupéry que
“allò essencial és invisible als ulls” i se centre en el micromon que
el seu macroobjectiu revela.
En un prat anodí dels voltants de Girona s'amaguen flors
minúscules, petits insectes atrafegats buscant alguna cosa per
menjar o intentant que ningú no se'ls mengi a ells, corrues
inacabables de formigues en processó, granets de sorra,
papallones domèstiques, engrunes.
Benvinguts a l'exuberant món que ens mostra Josep Vinyets,
només visible als passejants més atents!
Manel Bayo

