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FOTOGRAFIA 3 FESTIVAL

Photoespaña invita el públic de 
les exposicions a sentir el temps

OLGA PEREDA
MADRID

E
l festival de fotografia i arts 
visuals més important d’Es-
panya ens convida aquest 
any a sentir coses. A sentir, so-

bretot, el temps. L’edició número 13 
de Photoespaña comença avui (fins 
al 25 de juliol, encara que moltes ex-
posicions estaran obertes més set-
manes) amb l’objectiu de mostrar la 
relació entre la fotografia i els anys, 
els dies, les hores, els minuts, els se-
gons...  De les 69 mostres que alberga 
el festival, fem parada en quatre.

HAROLD EDGERTON

L’enginyer dels EUA
que va aturar el rellotge 

La primera parada del tour Photoes-
paña 2010 té lloc a la Fundació BBVA, 
que alberga les increïbles instantà-
nies del nord-americà Harold Edger-
ton (1903-1990), l’enginyer que va 
inventar un aparell que li va perme-
tre fer fotografies en fraccions de se-
gon d’objectes en moviment. Així, 
va poder captar coses que l’ull humà 
no és capaç de veure. Per exemple, 
l’esquitxada d’una gota de llet (que 
forma una escultural diadema), una 
poma travessada per una bala o el 
moviment del seu fill corrent.
 A més a més de les 95 instantàni-
es (és la primera vegada que un con-
junt d’obres tan importants d’Ed-
gerton s’exposa a Espanya), els vi-
sitants de la mostra poden veure el 
documental Quiker’n a Wink, que el 
1940 va obtenir l’Oscar i en què l’en-
ginyer comenta el seu revoluciona-
ri mètode de captura. «Un exemple 
perfecte de maridatge entre art i ci-
ència», segons José Gómez Isla, un 
dels comissaris.

ISABEL MUÑOZ

El cos humà i la seva
faceta més religiosa 

La segona parada obligatòria de Pho-
toespaña 2010 té nom propi: Isabel 
Muñoz (Barcelona, 1951). Amant 
de l’exploració del cos humà, la fo-
tògrafa se centra ara en el seu ves-
sant religiós, i per poder fer-ho ha 
recorregut països com l’Iraq, l’Iran, 
Turquia o Síria.
 L’esborronadora mostra –que 
porta per suggerent títol El amor y el 
éxtasis i que està ubicada a la sala del 
Canal de Isabel II de la Comunitat 
de Madrid– és un repàs per l’islam i 
ensenya sense que hi hagi gat ama-
gat el que alguns homes estan dispo-
sats a fer en el seu camí cap a Al·là. 
Aquí n’hi ha uns quants exemples: 
ferir-se  el tors amb punyals i engo-
lir vidres o fulles d’afaitar. «A través 
de l’ús del color i l’enquadrament, 
la fotògrafa ens remet a una repre-

El certamen acull  
el treball d’autors que 
tracten sobre el pas del 
temps i la perdurabilitat

sentació de Crists i sants de factu-
ra barroca», explica Christian Cau-
jolle, comissari i amic personal de 
Muñoz. 

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

Els retalls de premsa 
d’Ignasi Aballí 

La tercera i imprescindible parada 
del recorregut fotogràfic té lloc al 
Teatro Fernando Fernán Gómez i es-
tà organitzada per la Fundació Ban-
co Santander. 200 fotografies de 17 
artistes conformen Entretiempos: ins-
tantes, intervalos, duraciones, tota una 
reflexió artística sobre el temps. 
¿Què ha passat entre una imatge i 
una altra? Aquesta és la pregunta 
que es farà el visitant quan contem-
pli l’apartat dedicat a Ignasi Aballí 
(Barcelona, 1958), autor centrat en 
les imatges amb què ens bombar-

degen els mitjans de comunicació. 
Aballí retalla fotografies publicades 
als diaris i les desposseeix del text. 
Després, contraposa aquella imatge 
a una altra. Per exemple, una foto-
grafia d’un carrer de Nova York l’11 
de setembre i la imatge d’aquell ma-
teix carrer uns quants anys després. 
«L’autor toca temes importants de 
l’agenda pública, com el terrorisme, 
la guerra, el canvi climàtic o la vio-
lència urbana», explica el comissa-
ri, Sérgio Mah.
 Jeff Wall (Canadà, 1946) és un al-
tre dels artistes inclosos en aques-
ta mostra col·lectiva. Les seves foto-
grafies reflecteixen moments quo-
tidians i semblen més aviat senzills 
(una parella dinant en un parc, dos 
homes canviant el motor d’un cot-
xe), però inviten l’espectador a pen-
sar sobre el que ha passat i el que pas-
sarà després del moment reflectit a 
la fotografia. 

HELEN LEVITT

La vida humana als 
carrers de Nova York 

Helen Levitt (1913-2009) és una de 
les grans fotògrafes nord-america-
nes de la segona meitat del segle XX. 
Ara el Museu Col·leccions ICO acull 
la primera mostra antològica orga-
nitzada després de la seva mort. Lí-
rica urbana, que inclou 140 imatges 
que van ser fetes des del 1936 fins 
als anys 90, fa especial incidència 
en la mirada singular de Levitt, així 
com en el seu estil documental, cen-
trat en la vida humana: nens jugant 
a les voreres, dones que esperen al-
gú, gent gran passejant i els carrers 
de Nova York convertits ja en ico-
nes. «Levitt és –segons el comissari, 
Jorge Rivalta– l’última moderna de 
la fotografia». H

les propostes

¿QUÈ HA PASSAT?
La primera imatge va ser feta l’11-S. La segona reflec-
teix aquest mateix carrer, anys després. Ignasi Aballí va 
retallar les dues fotos per reflexionar sobre el temps.

VIVINT ELS CARRERS
La fotògrafa Helen Levitt, que va morir l’any passat als 
96 anys, va retratar amb la seva càmera els moments 
més quotidians de la seva ciutat, Nova York. 

EL QUE NO VEU NINGÚ
La imatge, de Harold Edgerton, recull moments im-
perceptibles a l’ull humà gràcies a una càmera espe-
cial. La foto mostra el seu fill corrent.

PER AMOR A AL·LÀ
Isabel Muñoz s’ha recorregut mig món, inclòs l’Iraq, 
per ser testimoni del que pot arribar a fer un creient 
que busca el seu Déu.

IGNASI ABALLÍ ISABEL MUÑOZ

HAROLD EDGERTON HELEN LEVITT

Tot va començar amb el bloc d’un 
tal Quique, educador social que 
aboca a la xarxa les entrevistes 
que manté en la seva tasca diària 
amb els cada vegada més neces-
sitats i enfadats ciutadans. L’èxit 
del bloc virtual va anar seguit de 
l’interès de l’actor i director Rafa 
Sánchez, que va voler portar-lo a 
escena sense saber que l’esmen-
tat Quique era en realitat el seu 
propi germà, Sera, amb qui for-
ma la Factoría Los Sánchez i que 
al seu torn exerceix d’educador 
social. L’obra, la tercera d’aques-
ta fraternal companyia (després 
d’El hombre que intentó cruzar el Ti-
ticaca i El candidato), arriba avui, 
amb el mateix títol del bloc, Edu-
cador social en Alaska, al Teatre Tan-
tarantana, on s’estarà fins al 27 
de juny. 
 «Els educadors som, més que 
mai, la primera finestra on recor-
re un cabrejat ciutadà a la recerca 
d’una mica d’oxigen», es diu en 
l’obra, guardonada amb el premi 

TEATRE 3 ESTRENA

Les històries 
del bloc d’un 
educador 
social arriben 
al Tantarantana

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Retines 2008. «S’expliquen fets 
reals, amb els canvis de noms i 
alguna variació, i utilitzem l’hu-
mor però sense cap afany de ri-
diculitzar cap al·ludit», comen-
ta Rafa González, que es desdo-
bla en la trentena de personatges 
en escena: l’educador Quique i la 
diversa gent que arriba a la seva 
consulta.
 Hi acudeixen, amb la seva in-
dignació a sobre, nens abocats a 
l’absentisme escolar per la crisi 
immobiliària, adolescents que 
fugen de casa o peguen als seus 
progenitors, una dona maltracta-
da «físicament i químicament»... 
Una desfilada d’històries huma-
nes, no exemptes de dramatisme 
i humor. «Es parla de coses que 
ens concerneixen a tots: de la po-
bresa, de les demandes d’ajudes 
i beques, dels campaments d’es-
tiu que s’han convertit en un lu-
xe, d’una classe mitjana afecta-
da per la crisi, de les crítiques a 
aquells moros i xinesos que reben 
ajudes...», exposa l’actor i codirec-
tor, juntament amb Núria Ingla-
da, d’una obra construïda amb 
bocins de realitat. H 

33 Rafa Sánchez, a l’obra.


