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S’inicia una campanya per 
salvar les rajoles de Gaudí 
Estudiants d’història de l’art de la Universi-
tat de Barcelona han llançat una campanya de 
conscienciació ciutadana contra l’espoliació 
i la mala col·locació d’algunes de les rajoles del 
passeig de Gràcia, que van ser dissenyades per 
l’arquitecte Antoni Gaudí el 1904. El lema a 
les xarxes és #SOSPanotGaudí.

Les Vixen ‘ressusciten’  
i actuaran a Barcelona
La banda de hard rock nord-americana Vixen 
actuarà a Barcelona el 27 de setembre. El grup 
va tenir ressò internacional a finals dels 80 al 
costat de grups com Scorpions, Deep Purple 
i Kiss i van ser conegudes com les Bon Jovi fe-
menines. Les tres integrants originals home-
natjaran la quarta Vixen, morta de càncer.

01. Margarida Xirgu a Salomé. AMADEU MARINÉ 02. Els guerrers de Gal·la placídia de Guimerà 
el 1909. PAU AUDOUARD 03. Estudi d’Audouard a la Casa Lleó Morera. ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
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Retratar l’escena fa un segle

poden observar grans noms com Pi-
us Daví, Joaquim Viñas, Maria Vila, 
Enric Giménez, Miquel Ortín, Pepi-
ta Farrés o els germans Borràs, ac-
tors que interpreten un personatge 
davant l’objectiu i que apareixen 
amb elements d’attrezzo. Mariné 
treballava amb una mirada més mo-
derna, i se’n poden veure exposades 
diferents sèries fotogràfiques. La 
protagonista indubtable és Marga-
rida Xirgu, que apareix fent d’una 
sensual Salomé d’Oscar Wilde, de 
Reina Alèxia per a La reina jove de 
Guimerà o de Marguerite Gautier 
per a La dama de les camèlies.  

L’exposició va ser produïda per 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona –que 
és qui conserva els negatius–, i el 
Museu de les Arts Escèniques de 

l’Institut del Teatre (MAE) ha 
complementat el recorregut amb 
un audiovisual i dues vitrines: en 
una hi ha material de l’època 
d’Adrià Gual i en l’altra de Marga-
rida Xirgu. El MAE també té al seu 
fons fotografies d’Audouard i Ma-
riné, però la majoria són repro-
duccions, moltes de les quals de-
dicades, provinents de donacions 
particulars de Josep Santpere, 
Maria Vila o la família Xirgu. Les 
fotografies solien servir per deco-
rar programes de mà o bé es re-
produïen en sèrie i es convertien 
en postals que s’intercanviaven 
com cromos. La crisi dels anys 30 
i la democratització de la fotogra-
fia van capgirar un ofici que, mal-
grat tot, continua viu.e

L’Institut del Teatre recupera l’obra de dos pioners: Audouard i Amadeo 

Pau Audouard i Amadeu Mariné van 
ser fotògrafs en una època estratègi-
ca: van viure el tombant dels segles 
XIX i XX i la Primera Guerra Mun-
dial. Però ells, a diferència del que 
solen recollir els llibres d’història i 
els documentals, van enfocar l’ob-
jectiu cap al món dels somnis i van 
congelar la bellesa de l’escena. L’ex-
posició Audouard i Amadeo, fotogra-
fies d’escena, que ha inaugurat l’Ins-
titut del Teatre, és un viatge entra-
nyable al teatre del segle passat. La 
carrera d’aquests fotògrafs –junta-
ment amb altres noms clau de l’èpo-
ca, com els llegendaris Estudis Na-
poleón– no només explica l’evolució 
del teatre català sinó també l’evolu-
ció de la fotografia i la seva tècnica.  

Es pot observar, per exemple, en 
la gran imatge que es conserva de 
l’estudi de Pau Audouard (l’Havana, 
1856 - Barcelona, 1918), situat la Ca-
sa Lleó Morera. Havia obert la pri-
mera botiga de fotografia el 1878 i de 
seguida va destacar com a fotògraf 
de les classes benestants i d’esdeve-
niments importants, com l’Exposi-
ció Universal del 1887. El 1905 ja va 
poder traslladar l’estudi a l’edifici 
modernista de Lluís Domènech i 
Montaner a Gran de Gràcia. Per allà 
hi va fer passar els actors de la Nova 
Empresa de Teatre Català, la com-
panyia nacional que volia crear el 
seu amic Adrià Gual i que va durar 
dues temporades (1908-10). A l’estu-
di, a més de maquinària pesant i bo-
na llum, Audouard hi tenia un racó 
amb un teló de fons per on van des-
filar tropes de guerrers a punt per 
sortir a Gal·la placídia d’Àngel Gui-
merà –amb l’actor Ramon Tor al 
capdavant–, al Qüento de Nadal 
d’Apel·les Mestres o a Somni d’una 
nit d’estiu de Shakespeare. Gual vo-
lia dur a escena clàssics universals i 
grans títols d’autors catalans con-
temporanis. La majoria dels actors 
fotografiats no han sigut identifi-
cats, cosa que encara dota de més 
força el personatge que vesteixen, 
sobre un fons gris, neutre, artificial.  

Reproduccions en sèrie 
Amadeu Mariné (Barcelona, 1878-
1935) ja s’inscriu de ple en el Nou-
centisme. Del retrat de polítics, in-
tel·lectuals i escriptors d’aquell cor-
rent va passar al retrat dels grans ac-
tors del teatre del moment, tant els 
que actuaven al Paral·lel com als te-
atres del centre, el Principal, el Ro-
mea i el Novedades. Aquí sí que s’hi 
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Popularitat  
Les imatges 
decoraven 
programes  
de mà o es 
convertien  
en postals

Abans d’endinsar-se en aquesta 
allau d’informació, els comissaris 
s’han marcat un cop d’efecte. Entre 
la segona i la tercera planta del 
CCCB s’exposa l’escultura cinètica 
de David Bowen Tele-Present Wa-
ter. El seu moviment depèn de l’es-
tat del mar a Hawaii. La peça rep les 
dades d’una boia amb sensors ins-
tal·lada al Pacífic que se sol utilitzar 
amb finalitats científiques. Ja exis-
teix, diu De Vicente, “la primera ge-
neració d’artistes que utilitzen les 
dades com a matèria primera” i s’ha 
encunyat el concepte de “l’estètica 
de les dades”. Una de les obres més 
reveladores en aquest sentit és 
Flight Patterns, d’Aaron Koblin, una 
pintura dels Estats Units feta a par-
tir del rastre dels avions al cel.  

La mostra estarà oberta fins al 26 
d’octubre i inclou una programació 
amb prop de 70 activitats. Del fe-
brer al maig de l’any que ve es po-
drà veure a la Fundación Telefóni-
ca de Madrid.eå

Hi ha rates al restaurant? 
Un servei que per-
met veure quins 
restaurants de No-
va York han tingut 
problemes sanita-
ris i de quin tipus.
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