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V
am conèixer Jordi Ca-
sanovas a la platafor-
ma AREAtangent, on

va presentar Wofenstein i
Tetris, dos espectacles de
singular potència i frescor.
Ara s’estrena en el circuit
comercial barceloní amb
Andorra, premi Marqués de
Bradomín 2005. És una
peça dividida en nou esce-
nes intercalades amb breus
monòlegs del protagonista,
un xaval que sempre ha vol-
gut anar a la idealitzada An-
dorra i que, després d’inten-
tar-ho, acaba no anant-hi
mai, “perquè les coses
tenen encant quan saps que
no les pots aconseguir”.

Sergio Matamala, tot i
una dicció vacil·lant que de
vegades fa inintel·ligible el
diàleg, ofereix una bona ca-
racterització del personat-
ge, especialment perquè
transmet la dificultat de co-
municació que pateix i els
malentesos que causa. So-
bretot en relació amb l’ob-

jecte del seu desig: la ger-
mana del seu millor amic
que jeu impedida en una ca-
dira de rodes, un paper que
broda Clara Cols, que, amb
expressió sorneguera, es
passeja per escena com una
invàlida amb gran naturali-
tat i que transmet l’incòmo-
de suplici del discapacitat
en la vida quotidiana.

Mentre aquest parell as-
sagen una relació amorosa
que quedarà com un pro-
jecte inassolible, l’altre tàn-
dem de personatges figuren
una parella d’enamorats
que frisen per estrenar-se, i
que acabaran partint peres
per culpa de la poesia. Més
ben dit, d’uns versos infa-
mes que el xicot endreça a
l’exigent col·lega, la qual en
fa una demolidora crítica li-
terària. Incorpora la noia
una resoluta i intuïtiva
Roser Blanch que condueix
la peripècia amb desimbol-
tura i encant. Llàstima que
Pablo Lammers faci un per-
sonatge un pèl artificiós.
Però l’humor intel·ligent i la
subtilesa d’enginy de Casa-
novas s’acaba imposant pel
bon resultat del muntatge.
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L’amor
en cadira
de rodes

A l’obra s’imposa
l’humor
intel·ligent i un
enginy subtil

1. El fotògraf amb la seva càmera. 2. Als retrats
va saber destacar el misteri. 3. L’oci i l’esport van
cridar-li l’atenció. 4. Cursa de motos per a
turistes. ■ JOAN MUNKÁCSI. COURTESY ULLSTEIN
BILD/DEICHTORHALLEN HAMBURG
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Elsclicsdel’altre
fotògrafhongarès

Una mostra a Berlín recorda els treballs de Martin Munkácsi, que
va aconseguir la qualitat de Robert Capa, però no la seva fama

Cristian Segura
BERLÍN

L’hongarès més conegut en
el món de la fotografia ha
estat Robert Capa, però
aquest petit país centreuro-
peu va donar un altre autor
prodigi igual o més preuat.
Martin Munkácsi (Ko-
loszvár 1896, Nova York
1963) també es va dedicar
al fotoperiodisme amb una
gran influència en generaci-
ons posteriors desconeguda
per al gran públic.

El centre d’exposicions
Martin-Gropius-Bau de Ber-
lín mostra una revisió del fo-
tògraf que va atraure artis-
tes com Cartier-Bresson i
Richard Avedon.

Munkácsi va fer carrera
fora del seu país: des de Ber-
lín, amb la revista Berliner
Illustrierte Zeitung i, ja a
Nova York, emigrat després
del triomf electoral nazi,
amb la Harper’s Bazaar.
Les dues ciutats, destacades
en el títol de la mostra jun-
tament amb el seu lloc de
naixement, van inspirar
bona part de la seva feina,
però a partir de temàtiques
ben diferents. Durant el pe-
ríode alemany va dedicar-se
a captar aspectes de la soci-
etat de masses, com l’esport
i l’estiueig.

Una sèrie de fotografies
que va fer d’una escola de pi-
lots, el 1928, s’ha convertit
en paradigma del seu treball

d’aquella època. Munkácsi
va retratar l’entrenament
físic i tècnic dels alumnes i
també imatges aèries que
compaginaven la seva fun-
ció informativa amb una
gran bellesa.

Elogis de Cartier-Bresson
De la seva feina més perio-
dística ressalten els repor-
tatges fotogràfics que va fer
amb la Berliner Illustrierte
Zeitung, a l’Àfrica i l’Amèri-
ca llatina. D’un viatge del
1930 es mostra una instan-
tània de tres nens negres
corrent per capbussar-se a
les aigües del llac Tangani-
ca. Cartier-Bresson va dir
que era la millor fotografia
que havia vist mai.

L’altre gran enamorat de
Munkácsi, Richard Avedon,
li va dedicar retrats de
dones urbanes inspirats en
el seu estil. Queda clar que
per a ell l’autor hongarès va
ser, durant la seva etapa als
Estats Units, el revolucio-
nari de la fotografia especi-
alitzada en moda.

A la mostra, és interes-
sant un text en què la direc-
tora de Harper’s Bazaar a
l’època, Carmel Snow, des-
criu com en el primer tre-
ball que li va encarregar,
quan el fotògraf encara ni
tan sols parlava anglès, va
introduir-hi la idea de fer
moure les models.

Els famosos es van deixar
retratar per ell. En especial

apreciava les grans actrius i
les dones de caràcter dur,
com la cineasta Leni Rie-
fenstal. En les seves imatges
sorprèn l’erotisme i la per-
sonalitat amb què aconse-
guia retratar-les.

Fins i tot el magnat de la
premsa William Randolph
Hearst, el personatge que
va inspirar Ciutadà Kane,
va fer l’excepció de deixar
que immortalitzés la seva
vida en el seu mític castell
de San Simeon.
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