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Segons Madame Cha-
nel, l’elegància és
aturar-se davant del

mirall abans de sortir i
treure’s tot el que sobra.
Potser seria més seriós es-
mentar l’arquitecte ale-
many del “menys és més”
o recordar l’austríac que va
escriure que l’ornamenta-
ció és delicte. Però l’estudi-
ada lleugeresa –en el mi-
llor sentit– de la proposta
escènica de Marta Gil Polo
(directora) i Daniela Frei-
xas (dramaturga) de L’hort
dels cirerers, de Txékhov,
rebatejada com Tot blanc o
el príncep del Nepal, afa-
voreix rescatar la sentèn-
cia de la modista. A prime-
ra vista no hi sobra res a la
radical reducció del text
original. No hi ha guarni-
ments en aquesta interes-
sant decantació txekhovia-
na. Queden només cinc
personatges i l’espai nu és
un depurat paisatge estil
Brook. El missatge des-

til·lat flueix clar. Els perso-
natges estan ben definits.
En resum: tot el que resta
de Txékhov i el discurs as-
sociat (la destrucció del
paisatge natural-sentimen-
tal) arriba de forma nítida.

Tota la resta sobra per-
què falta un seriós sedàs
de les idees sorgides en el
procés de creació-improvi-
sació. Calia aquest últim
gest recomanat per Mada-
me Chanel. Directora i dra-
maturga ja li tenien el to
agafat al text, amb una es-
timable lectura sobre uns
éssers atrapats en l’enyo-
rança d’una llunyana infan-
tesa feliç: mentre les exca-
vadores destrueixen el seu
jardí de cirerers; i el treball
amb els actors formidable,
sòlid en la seva perillosa
proximitat amb l’especta-
dor. Ho tenen tot per no
tacar-ho amb una forçada
participació del públic, res-
tes de simpàtiques ocur-
rències d’assaig o frag-
ments d’aquest inconfés
manual d’autoajuda que
acostuma a ocupar l’última
pàgina d’un diari.
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Jordi Bernadó porta a la galeria Senda les seves
fotografies farcides de paradoxes i segons sentits

Montse Frisach
BARCELONA

Al fotògraf Jordi Bernadó li
agrada molt explicar histò-
ries i n’explica una de verí-
dica que contava Gil de
Biedma: “A la ciutat d’Ovie-
do, que fa uns any era cone-
guda pel seu conservadoris-
me, hi havia dos jutges molt
respectats. Cada matí quan
es trobaven se saludaven
dient: “Bon dia, Amor”. I
l’altre li responia: “Bon dia,
Vida”. I no es tractava de
cap història clandestina
entre ells, “és que es deien
així de cognom”. “És la
prova que les paraules
diuen el que diuen però que
si volem poden dir una altra
cosa”, afegeix.

De la mateixa manera
passa amb les imatges
d’aquest fotògraf lleidatà,
sempre arquitectures i pai-
satges que suggereixen
molt més del que es veu.
Ara algunes d’aquestes
imatges pengen de les pa-
rets de la seva galeria barce-
lonina, la Senda, en la pri-
mera exposició individual
de Bernadó a aquesta sala.

Nascut a Lleida el 1966,
Bernadó juga amb l’atzar, el
segons sentits i les parado-
xes en unes imatges “abso-
lutament reals i totes verí-
diques, sense cap tipus de
manipulació”. Veient les fo-
tografies de Bernadó queda
clar que sovint la realitat
supera la ficció: “Ja sabem
que el fotògraf és una perso-
na que menteix, però és
que la mentida acaba sent
una forma de veritat”, diu.

Així, a l’hora de fotogra-
fiar, Bernadó pren la imat-
ge tal com és, però deixa
que l’atzar, la imperfecció i
les circumstàncies inter-
vinguin. I a partir d’aquí,
convida l’espectador a
construir la seva pròpia his-
tòria sobre la imatge. És
com un final obert d’un lli-
bre o una pel·lícula . “La ca-
pacitat de l’art en general
de provocar diàleg és el que
m’interessa”, afegeix.

Reclamat per Madonna
Cada cop més sol·licitat in-
ternacionalment –la matei-
xa Madonna va reclamar-lo
perquè treballés per a ella
en un projecte que no es va
concretar–, Bernadó sem-
pre treballa per encàrrec,
cosa que li agrada especial-
ment perquè “m’ajuda a li-
mitar-me, ho necessito, de
petit no m’agradava que em
fessin fer dibuix lliure”. A
partir d’aquí, “l’esforç és

com puc manipular o pros-
tituir l’encàrrec”. Així que
cada fotografia d’aquesta
mostra pertany a un projec-
te concret. La més antiga
de l’exposició és una foto-
grafia d’una piscina amb la
ciutat d’Atlanta al fons, del
1994, mentre que la imatge
més recent és va fer el di-
vendres 29 de febrer en un
hotel de Dubai, una fotogra-
fia que ha de formar part
d’un futur llibre de l’editori-
al Actar sobre aquest país.

La mostra també inclou
un parell de treballs sobre
un encàrrec per fotografi-
ar el paisatge d’Itàlia. Ber-
nadó va optar pel paisatge
“polític” italià, el paisatge
del poder. Una de les imat-
ges mostra la solitària tela
del Retrat del papa Inno-
cenci X, de Velázquez, que
penja del Palazzo Doria de
Roma.

Un dels projectes en els
quals Bernadó està treba-
llant des de fa temps és per
encàrrec del Banc Sabadell.
El president de la Fundació
del banc, Miquel Molins, va
pensar que les noves ofici-
nes de l’entitat podrien ex-
posar una fotografia del
poble o ciutat on era l’ofici-
na. I d’aquesta manera Ber-
nadó ha viatjat per tot
l’Estat espanyol fins a fer
més de 400 fotografies de
sengles pobles i ciutats, que
es recolliran en un llibre
que serà “un retrat d’Espa-
nya molt real”. “Amable,
però original”, afegeix Mo-
lins, referint-se a la visió
gens convencional que
dóna Bernadó. ■
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Jordi Bernadó davant d’una de les seves fotografies fetes a Dubai ■ PERE VIRGILI

“El fotògraf és
una persona que
menteix, però la
mentida acaba
sent una forma
de veritat”
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La novel·laPólvoranegra, la
història oculta d’un fet real
–l’atemptatanarquistafrus-
trat contra Alfons XIII el dia
de la seva boda–, va guanyar
abans-d’ahirelpremiAzorín
que lliuren la Diputació
d’Alacant i l’editorial Plane-
ta i que està dotat amb
68.000 euros.

L’autor, Roberto Montero
González, més conegut per
Montero Glez, és un habitu-
al dels ambients literaris
madrilenys i en un dels lo-
calsdereferència,elCaféGi-
jón, va escoltar per primer
cop la història de Mateu
Morral, l’anarquista que va
voler matar Alfons XIII amb
una bomba Orsini i ara pro-
tagonitza la seva novel·la.
L’episodi va estar “a punt de
canviar la història d’Espa-
nya”, segons va dir Montero
Glez després de rebre el
guardó amb el puny alçat.

L’autor, que reconeix la
influència literària de Juan
Marsé i Arturo Pérez Rever-
te, es va passar tres anys do-
cumentant-se, aprenent
com es fa una bomba i esbri-
nant qui era en realitat
Mateu Morral: un anarquis-
ta a qui la història oficial va
descriure com “un boig ena-
morat que en la seva deses-
peració llançà una bomba
contra el rei”. Montero Glez,
que amb Pólvora negra ho-
menatja el moviment lliber-
tari,sosté,noobstant,queel
terrorista anarquista va ser
unhomecultequesabiaper-
fectament què feia. Monte-
ro Glez és autor d’obres com
La noche obliga i Manteca
colorá. ■
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L’actriu Sílvia Bel, Colome-
ta en versió teatral, donarà
avui a les onze el tret de
sortida de la lectura públi-
ca de La plaça del Diamant
davant del Mercat de Santa
Caterina de Barcelona, en
el marc de la Setmana del
Llibre en Català. 25 pobla-
cions catalanes s’afegiran a
aquesta iniciativa, que
també compta amb la par-
ticipació del nét de l’escrip-
tora. L’acte s’ha plantejat
com a festiu i està obert a la
participació de tots els lec-
tors. Per conèixer els punts
de lectura es pot consultar
la web de la Setmana
www.setmanallibre.cat. ■
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