
El Tablao Flamenco Cordobés
de Barcelona (Rambla, 35) acull,
del 8 al 22 de febrer, a Antonio
Fernández Montoya, el Farruco,
germà del bailaor Farruquito, al
segon cicle de La Aristocracia
del Flamenco. Hi haurà una sor-
presa: la presentació del seu
germà d’11 anys, Manuel, El Car-
peta, que va aprendre abans a
ballar que a caminar. Visceral za-
pateado de Farruco enfront de
l’espontani i incansable ball del
seu germà petit.

Comprar i beure...

C
omparar dues imatges
iguals, però fetes amb un
interval de temps, té un

enorme poder d’atracció. Cada
vegada, la nostra mirada busca
entre una fotografia i l’altra
què tenen en comú i què és el
que el pas del temps ha esbo-
rrat per sempre i que només
conserva la imatge. La retrofo-
tografia, tècnica que consisteix
a repetir una fotografia exacta-
ment en el mateix lloc i amb el
mateix punt de vista al cap d’un
temps, és un pas més. Mark
Klett, geòleg i fotògraf nord-
americà, és un expert en aques-
ta tècnica i ho ha demostrat en
els seus treballs sobre el Gran
Canyó o sobre San Francisco,
ara i quan va patir el gran in-
cendi de 1906. A l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, s’hi po-
den veure, fins al 19 de maig,
dues enormes retrofotografies
que són fruit de l’estada que va
fer a Barcelona el novembre
del 2010, on és possible revisi-
tar el passat d’aquesta ciutat de
manera directa.

Després de fer una panorà-
mica des de la zona de Miramar,
a la falda de Montjuïc, Klett ha
incorporat fragments de moltes
de les imatges antigues que es
van fer des d’aquest mateix
punt. És el cas del gravat de
Braun i Hogenberg del 1572, les
quatre imatges de Jean Laurent
preses cap al 1870, —poc des-
prés de l’invent de la fotogra-

fia—, en les quals crida l’atenció
els camps de cultiu que s’este-
nien entre la ciutat emmuralla-
da i la muntanya de Montjuïc i
la gran quantitat de vaixells an-
corats al port de la ciutat; també
les imatges de Charles Clifford,
Joan Martí, Antoni Esplugas,
Francisco Javier Álvarez, Pau
Audouard i de diversos autors
anònims que també van captar
aquestamateixa perspectiva. To-
tes acaben formant una sola
imatge, una mena de collage, on

l’actualitat i l’antiguitat es fo-
nen. Són 438 anys de la història
de Barcelona en una fotografia,
fet que converteix aquestes imat-
ges en documents únics.

Per Klent, que va assistir a la
inauguració de l’exposició, “ca-
da imatge és una finestra del
temps al passat, però el conjunt
és una estratigrafia de les dife-
rents etapes de la ciutat”.

Però les dues obres de Klett
no estan soles. Al costat de les
fotografies originals que ha utilit-

zat per completar la seva obra,
algunes de les quals encara no
s’havien mostrat, com l’enorme
àlbum que Charles Clifford va
realitzar el 1860 durant la visita
a la ciutat de la reina Isabel II, o
les imatges de la muntanya de
Montjuïc des del port, creades
per Lucien Roisin al principi del
segle XX, s’exposen també els tre-
balls dels vuit fotògrafs que van
participar al curs Working
across time, que el nord-americà
va impartir durant els tres dies

que es va estar a la ciutat.
A partir d’imatges seleccio-

nades per l’AFB, els fotògrafs
han fos el passat i el present de
maneres diferents. Pedro Arro-
yo ens sorprèn incorporant les
ruïnes del convent de San
Sebastià al final de la Via Laieta-
na, Isabel Codina compara una
comitiva de Mossos el 1934
amb un grup de japoneses per
la mateixa avinguda el 2011;
Laura Viñals ens mostra l’Um-
bracle del parc de la Ciutadella,
Manuel Serra reinterpreta la
presència del casino al mateix
parc, Javier Sardá ens transpor-

ta al moment en què la família
reial acomiada la reina Victòria
Eugènia a l’Estació de França,
el 1926, o Isidre Santacreu, que
incorpora elements gràfics ori-
ginals, ens descobreix una pers-
pectiva inèdita de la plaça de
Palau.

En total, 39 fotografies basa-
des en la retrofotografia, 44
imatges antigues, sis gravats
d’època i una exposició virtual,
que permet viatjar del passat al
present d’aquesta ciutat amb
només un cop d’ull.

Botiga Budda Bag
per ANA PANTALEONI

FLAMENC Clan Farruco
per C. DEL V.

REFOTOGRAFIAR BARCELONA
AMB MARK KLETT
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fins al 19 de maig

MOVIMENTS POLÍTICS
Mercat de les Flors
Del 3 al 5 i del 8 al 12 de febrer

438 anys en una fotografia

L
a mordaç i imaginativa ba-
llarina i coreògrafa Sònia
Gómez (Sènia, Tarragona,

1973) estrena demà al Mercat de
les Flors Moviments Polítics, una
peça on ha decidit canviar de re-
gistre per reinventar el seu ball,
ara més serè i introspectiu. Gó-
mez agafa la política com a excu-
sa per plantejar a l’espectador
una sèrie depreguntes sobre l’eco-
nomia, la felicitat i els avenços
científics. Autors com Jordi Pi-
gem, Antonio Damasio, Peter Slo-
terdijk i Dulce María Zúñiga, per
citar-ne alguns, han estat la font
d’inspiració de l’artista. La

percepció del que pot fer el cos
humà en un moment concret de
la seva biografia és el que ha por-
tat a la ballarina a fer-se més de
cent preguntes sobre els temes
que acorralen l’home contempo-
rani. L’autobiografia no és aliena
al procés creatiu de l’obra que ens
presenta: a la proposta, el fet que
la coreògrafa estigués esperant
un fill mentre la ideava hi és pre-
sent, com denota el vocabulari
gestual d’aquestsMoviments Polí-
tics. Aquesta és una de les raons
per les quals el ball electritzant
que caracteritza la proposta de
Gómez és aramés reposat i íntim.

L’espectacle també presenta

una altra novetat. El creador dels
audiovisuals de les obres de la ba-
llarina, Txalo Toloza, hi balla.
D’aquesta manera, dos cossos, el
de Toloza i el de Gómez, en
circumstàncies que no són les ha-
bituals, s’exploren per buscar
nous registres que il·lustrin la se-
va dansa. El ballarí David Espino-
sa és el tercer intèrpret d’aquesta
obra. L’acció de Moviments Polí-
tics té lloc en una estació espacial
adaptada a un planeta imaginari
anomenat Tità.

El fet d’utilitzar un escenari de
ficció ha permès que Gómez hagi
tingut més llibertat per descobrir
nous plantejaments estètics, que

cobreixen el disseny de llums —o-
bra de Cube— i els passatges so-
nors —compostos per Cristóbal
Saavedra—. Explorant cossos.

Una exploradora de cossos

És el puff, sí, però evolucionat,
insisteixen els seus promotors.
És el puff, sí, però més còmode i
tunejable. Aquests nous puffs es
poden trobar a Budda Bag, una
botiga del carrer Torrent de
l’Olla de Barcelona que ven
aquesta marca irlandesa. Miguel
Méndez i Mark Ryan han optat
pel barri de Gràcia per obrir el
seu primer local. “És l’evolució
del ‘puff’, més còmode i per a

tots els ambients. Per dins no
està fet de les típiques boletes,
sinó de flocs d’escuma de dife-
rents densitats i amb una garan-
tia de 20 anys”, explica Méndez.
A Budda Bag hi venen puffs de

sis mides, des de
l’infantil fins al
de dos metres.
El preu mitjà
ronda els 300
euros. El client
tria mida i fun-
da, entre una
gran varietat.
Les perspectives
de Budda Bag
són bones. “Es-
tem donant a co-

nèixer la marca, hem participat a
la passarel·la 080 i al saló The
Brandery”, explica Méndez. Al fe-
brer estrenen botiga online i la
pròxima parada serà Madrid.
http://buddabag.es/

L’AFB exposa dues
retrofotografies de
Barcelona realitzades
per Mark Klett

La ballarina i coreògrafa Sònia Gómez.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

Mark Klett i les dues retrofotografies sobre Barcelona que s’exposen a l’AFB. / toni albir (efe)
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