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Pomés
comacas

N
o és gens habitual tanta ex-
pectativa. Abans d’inaugurar
l’exposició, ja era un fenò-
men a les xarxes. Foto Colec-

tania, un dels referents europeus entre
els centres d’exposició de fotografia, ha-
via anunciat la presentació de Barcelona,
1957, el projecte fins ara inèdit deLeopol-
do Pomés del qual, tot i ser-ne coneguda
l’existència, ben just n’era pública una
vintena d’imatges. Aquests dies s’han re-
cordat detalls de la història: Barral va en-
carregar el llibre a Pomés, que va estar
recorrent la ciutat i fotografiant-la du-
rant un any. Però al final els comercials
es van espantar davant el que considera-
ven una visió “lúgubre i grisa”, i no es
van atrevir a publicar el llibre. Pomés va
guardar la major part de les seves foto-
grafies i només avui, gràcies a l’encert de
Pepe Font de Mora, podem reconèixer
l’envergadura i l’ambició del projecte.
S’ha de recordar que als anys cinquan-

ta cristal·litza l’anomenada nova avant-
guarda de la fotografia a Barcelona i Ca-
talunya, desplegada sota la influència de
Francesc Català-Roca, el seu gran pre-
cursor, que ja havia publicat el 1954 el
seu llibre sobre Barcelona, amb el qual
va obtenir una enorme difusió popular i
que va inaugurar l’imaginari fotogràfic
modern de la ciutat. Una dècada des-
prés, el 1964, amb la publicació d’aques-
ta obra mestra que és Barcelona blanc i
negre de Xavier Miserachs i d’Izas, rabi-
zas y colipoterras de Joan Colom, asso-
leix una sorprenent maduresa aquella
generació prodigiosa de fotògrafs que
havia desenvolupat una versió, a escala
local, del documentalisme humanista
modern: aquest que a nivell internacio-
nal estava articulant la gramàtica, la sin-
taxi i el vocabulari del llenguatge foto-

gràfic més poderós de la segona meitat
del segle XX. És quan, per dir-ho amb
paraules de Fontcuberta, “el fotògraf es-
devé un humanista, algú que vol opinar
sobre elmón que l’envolta”. I als ja citats
cal afegir, per ser justos, Ricard Terré,
RamonMasats, OriolMaspons i Toni Ca-
tany. Paraules majors.
L’exposició de Foto Colectania i el lli-

bre publicat ara permeten pròpiament
ressituar Pomés amb tots els honors. És
conegut que el llibre, en la història de la
fotografia, ha constituït un suport privi-
legiat de difusió i creació i, per això, el
fet que aquell no arribés a publicar-se
aleshores va suposar en cert sentit, en la
valoració posterior de Pomés, un incon-
venient. I, tanmateix, per una part, Po-
més, que ja havia exposat el 1955 a les
Galeries Laietanes, va realitzar aquestes
imatges abans que les més conegudes de
Miserachs i Colom. I d’altra banda, ubi-
car aquesta feina de Pomés el 1957, entre
els dos primers llibres deWilliam Klein,
New York (1956) i Roma (1958), i just
quanRobert Frank està realitzant el pro-
jecte que culminarà en Les américains
(1968), pot donar pistes sobre això que
només ara, en aquesta enlluernadora sè-
rie de vuitanta fotografies, comencem a
endevinar. Una autèntica revelació. Im-
prescindible.

La bailaora, fotografiada al teatre Victòria, on actua fins al dia 30

Pagésporta alVictòria
la ‘Utopía’ inspirada
enOscarNiemeyer

ElMercatenarbora lacreativitat
comaarmaderesistència
La casa de la dansa obre la temporadamés imaginativa i identitària

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El Mercat de les Flors ha canviat la
manera de treballar. No és que Fran-
cescCasadesús no hagués tingut inqui-
etud per dialogar amb artistes i compa-
nyies de dansa en lloc de limitar-se a
programar-les. No és que no hagués
planejat acompanyar-les, donar-los re-
sidències i projectar-les a l’exterior.
Però el fet és que ara, amb el Graner i
altres dependències disponibles i el
canvi de paradigma del finançament,
el director del centre actua més que
mai des de les complicitats i la copro-
ducció. La creativitat és la seva arma
de resistència, assegura. “No hem sor-
tit amb el cistell de la compra. Estem
més pel procés creatiu”.

El resultat és que la temporada que
ara comença i en la qual òbviament no
abunden les high lights –ull viu en qualse-
vol cas a aquesta llançadíssima compa-
nyiaHofesch Shechter que aquí hem vist
créixer i que ha arribat ja a la BAM de
Nova York– es finança amb la meitat del
pressupost que tenia el Mercat fa tres
anys, això és, amb poc més de 900.000
euros. Si bé en xifres absolutes es podria
dir que ha augmentat gràcies a projectes
finançats per la UE o la Biennal de Fla-
menc. “Mereixem més suport, però ara
la nostra feina és tirar endavant amb el
que hi ha. Quan el projecte sigui indefen-
sable ja em retiraré”, diu Casadesús.
Demoment, aquestmag de la progra-

mació ha obert quatre portes per les
quals accedir a l’oferta delMercat. Qua-

tre itineraris per captar nous públics,
curullar la set d’innovació dels iniciats i
deixar empremta com a centre de dan-
sa. Així, l’itinerari Totes les danses vol
presentar una panoràmica del que es fa
avui dia: aquí comptem amb l’esmentat
Hofesch Shechter –que tindrà residèn-
cia al Mercat i podrem veure el seu
fruit la pròxima temporada–; l’Austra-
lian Dance Theatre, que revalidarà el
seu èxit; el col·lectiu Les Slovaks, entre
el folk i la modernitat; la companyia
ITDansa, que celebra el centenari de
l’Institut del Teatre; l’homenatge –jun-

tament amb el Taller deMúsics– a Car-
men Amaya, de qui se celebra el cente-
nari i mig segle de la seva mort, i l’es-
perada visita de la Compañía Nacional
de Danza amb José Carlos Martínez al
capdavant, que porta una peça de la tar-
ragonina Arantxa Sagardoy.
La segona porta d’accés al Mercat

són les apostes pròpies: La Veronal;
Rocío Molina i Rosario la Tremendita
(que estrenen aquí i no a la Biennal de
Sevilla), o el dinamitzador Roberto
Olivan, ànima del Festival Deltebre. A
l’apartat De 0 a 99, el Mercat espera
atreure des de famílies amb nadons a

curiosos del hip-hop. I aDiàlegs, conta-
minació i mestissatge, vol aglutinar el
més provocador i sorprenent –“que no
significa rar o inaccessible”, diu Casa-
desús–: aquí té cabuda la ja consolida-
da Secció Irregular (que obrirà La Ri-
bot), el festival IDN que dirigeix Núria
Font i una particular aposta pels talents
europeus que reunirà gent del Modul-
Dance, la xarxa de cases de la dansa eu-
ropees, i coreògrafs catalans.

Vindrà la dansa-teatre de l’alemanya
Constanza Macras, influent al nord
d’Europa, i obrirà la temporada un es-
quitx d’espectacles que barregen dis-
ciplines (Gelabert amb Isaki Lacuesta,
ZA! ambLosCorderos...). Es titula Indis-
ciplines i amb aquest espectacle se cele-
bra el 10è aniversari de l’Institut
Ramon Llull i també la projecció de la
cultura catalana.
Com viu el món de la creació l’onada

d’independentisme? Hi ha qui no creu
en fronteres? “No entenc cap artista
que treballi fora de la societat i d’allò
que passi al seu voltant”, respon Gela-
bert. “M’interessa la complexitat, la va-
rietat i la riquesa”. Per Jordi Cabré (Co-
ordinació, Promoció i Cooperació Cul-
tural), “l’actual moment pot estimular
la creativitat, com va passar a principis
del segle XX. En el cas hipotètic d’una
Catalunya independent, caldria incre-
mentar la col·laboració amb Espanya i
l’estranger”. I conclou Llucià Homs,
de l’ICUB: “L’element cultural consis-
teix a engrandir les fronteres. El tema
identitari no passa per tenir-ne més si-
nó perquè siguin diferents”.c

ÀLEX GARCIA

Cesc Gelabert: “No entenc
un artista que treballa
fora de la societat i d’allò
que passa al seu voltant”

Als anys 50 cristal·litza
l’anomenada nova
avantguarda de la fotografia
a Barcelona i Catalunya

]Passejava un diumenge María Pagés
per Madrid quan es va posar a ploure i
la coreògrafa es va refugiar en una expo-
sició de l’arquitecte brasiler Oscar Nie-
meyer. Aquell món la va emocionar.
“Em va semblar que els seus processos
eren molt similars a una coreografia i
que la seva manera de fer anava molt
unida a la poesia”. La preocupació soci-
al de Niemeyer, la idea de proposar Bra-
sília com a projecte, entroncaven amb
una necessitat de Pagés de reflectir l’ac-
tual època de crisi, “no ja econòmica,
sinó ètica, en la qual donem prioritat a
coses superficials i desvalorem els nos-
tres valors”. Niemeyer li evocava l’ànsia
d’abordar l’esperit utòpic de l’ésser hu-
mà. Si abans havia treballat un poema
de Saramago i havia creat amb Siri Lar-
bi Cherkaoui, la bailaora connectava ara
amb l’univers de l’arquitecte de les cor-
bes. Dos mesos després es va plantar al
seu despatx de Río, on va rebre el seu
suport moral. “Em vaig limitar a escol-
tar-lo –diu Pagés–. Ja tenia 102 anys i la
gent gran tria molt bé allò de què vol
parlar”. “Em va recordar que a la huma-
nitat no hi ha jerarquies, i que en aques-
ta igualtat reverdeix l’esperança de po-
der canviar el món”.

Estrenada el 2011 al Centre Nie-
meyer de Avilés, Utopía, que inclou una
farruca de José Barrios i es basa en
textos de Baudelaire, Benedetti, Macha-
do o Neruda, s’estarà des d’avui i fins al
dia 30 al teatre Victòria./ M. Chavarría
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