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Denom real ErikWeisz, va ser l’escapistamés famós de tots els temps. La
Fundació Telefónica recrea les seves fugues, els seus trucs, el seu combat
contra l’espiritisme i la gran projecciómediàtica que va obtenir

El granHoudini:
la fugida sense fi
SERGIOVILASANJUÁN
El segleXXI, elde l’avençcientífic i
tecnològic exponencial, sembla
desenvolupar una fascinació sense
aturadorper lavellamàgia.Encon
cret, pels gransmagsde fa un segle,
ambelsseusarsenalsdetrucsiarte
factes, i pels seus successors en el
present.Apel∙lícules comEl truc fi
nal de Cristopher Nolan (2006),
ambHughJackman, oL’il∙lusionis
ta de Neil Burger, amb Edward
Norton, del mateix any, ha seguit
l’exitosasèrieAhorameves,quepo
saaldia lapanòpliaderecursosdels
grans il∙lusionistes d’altres temps
(laprimeraentrega,moltmillorque
lasegona).
Harry Houdini (18741926) no

eraexactamentunmag, encaraque

utilitzava recursosde lamàgiade la
seva època; es tractava més aviat
d’un il∙lusionistao,per serméspre
cisos, d’un escapista, el més famós
de tots els temps. I ho va ser, entre
altres coses, perquè moltes de les
seves gestes eren filmades per tèc
nics cinematogràfics conscients
que estaven fent els primers passos
del setè art, uns passos gegantins.
Houdinidesafialaincredulitatdela
seva època deixantse lligar, enca

denaroemmanillarperquèdesprés
el tanquessin enbarrils i caixes que
es llançaven al mar, o l’aixequessin
pels peus embolicat ambuna cami
sade forçaperunagrua fins adese
nes de metres d’altura. Se n’allibe
rava i reapareixiamiraculosament.
De veritable nom Erik Weisz,

nascutaHongriaenelsid’unafamí
lia jueva, va ser una llegenda i, com
tantes llegendes, va morir jove.
Després d’una funció a Montreal
un boxejador universitari (de nom
William Lances segons s’havia dit
sempre; o J. Gordon Whitehead,
segons la recent investigació de
Don Bell) el va desafiar a provar la
seva imbatibilitat rebent uns cops
de puny a l’abdomen. Li van causar
unaperitonitisqueelvafulminaren

EL CINEMA. Es va rendir al gran atractiu popular de
l’escapista. “Rebo més publicitat gratuïta que ningú”,
solia manifestar Houdini. Al costat dels seus dons com a
mestre de la fuga, mantenia una imatge d’home del
carrer que havia aconseguit ascendir i triomfar.

A L’AIGUA. Houdini serà submergit, atrapat pels peus,
en un tanc ple d’aigua del qual haurà de sortir ràpida
ment per no morir ofegat. A la perícia requerida per
escapolirse dels aparells s’hi afegeix l’angoixa contra
rellotge que la situació comporta.

MANILLES. “Deixeume dir que obro cada manilla que
em col∙loquen. No em limito a ferla lliscar sobre les
mans, tinc una mà grossa. Els meus mètodes són molt
simples i perfectament naturals; les manilles no han de
ser falses ni han d’haver estat adulterades”.

UN GENI DE LA PUBLICITAT. Tenia el do d’idear especta
cles que entusiasmaven el gran públic i alhora els

naixents mitjans de comunicació de masses. La màgia
de finals del segle XIX s’havia convertit en un gran

espectacle; Houdini el va potenciar al màxim.

Un jove boxejador
el va desafiar; els seus
cops de puny li van
causar la peritonitis
que el vamatar
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pocs dies. No sabem amb quina
consciència va afrontar aquell ir-
responsable el que li quedava de
vida després d’assassinar una gran
figura.
Houdini torna a la vida aquests

dies a Madrid amb l’exposició que
han comissariat María Santoyo i
Miguel Ángel Delgado, conegut
divulgador científic i autor de di-
verses novel·les (la més recent, Las
calculadoras de estrellas, publicada
l’octubreperDestino).
Aquesta mostra tanca una trilo-

giarealitzadapera laFundaciópels
dos comissaris, després de les de
Nikola Tesla i Jules Verne. “Ens
han permès abordar diferents as-
pectesdelcanvidelsegleXIXalXX
–explica Delgado–. Si Tesla encar-
na la transformació tecnològica,
Verne representava la difusió de
l’esperit de progrés. Ens quedava
explorar l’auge de la comunicació i
l’espectacle, una cosa que Houdini
vaencarnara laperfecció”.
El material exposat ha estat ce-

dit per entitats tan diverses com
l’INEFoelMuseude laPolicia, així
com col·leccions particulars: la de
RafaelAmieva,deLaCriptaMágica
de Madrid, o la de Carlos Pérez, a
València, rica enmaterial circense.
De Catalunya són les peces de la
FactoriaHeliogràficadeMartíLlo-
rens,iunaselecciód’obresdemàgia
iespiritisme.
Entre els objectes mostrats

VÍCTIMA I HEROI. Houdini comptava amb la col·labora-
ció habitual de les forces de l’ordre i alhora hi jugava
un paper transgressor. Era la víctima que es tancava
i alhora l’heroi que aconseguia escapar dels llocs on
se’l confinava.

L’ARTISTA I ELS SEUS INSTRUMENTS. La publicitat, en
forma d’enormes cartells bellament acolorits, animava
l’espectador a fixar-se molt detalladament en les
cadenes, els grillons, les manilles, els cadenats...
L’instrumental del gran escapista.
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ça: “És el cor de l’exposició, una rè
plica exacta, fins al més mínim de
tall,delaquevaferfamósHoudini”.
Destaca també un “rellotge miste
riós” procedent del Museu Cerral
bo,del tallerdelmestredeHoudini,
RobertHoudin. També hi ha “una
mostra exquisida de capses demà
gia del XIX, així com els primers
tractatsmàgicspublicatsaEspanya
el XVIII. Cartells, programes, edi
cionsoriginals deHoudini, ungim
nàsdelXIXqueimitaelqueteniael
mag a casa seva, aparells per a fan
tasmagories, instruments originals
demàgia i el treball d’un artista ac
tual, el fotògraf nordamericà Ed
wardBateman, que recrea les foto
grafies espiritistes integrant el codi
que Houdini i la seva dona es van
llegar per evitar l’engany per part
dels mèdiums després de la seva
mort”.
L’escapista, en efecte, era un ho

me racional que havia emprès una
campanyacontra lesactivitatsespi
ritistes, tandemodaen la seva èpo
ca, que el va portar a enfrontarse
públicament amb el seu antic amic
sirArthurConanDoyle,creadordel
detectiu Sherlock Holmes i ferm
defensorde la capacitathumanade
comunicarse ambelsdifunts a tra
vés de certes pràctiques o rituals.
Unapolèmicarecollidarecentment
al llibre d’Edicions La Felguera
Sherlock Holmes contra Houdini, i
benplasmadaen l’exposiciómadri
lenya.
PerquèlesgestesdeHoudiniens

continuen enlluernant? “Perquè
Houdini va entendre a la perfecció
el nou escenari marcat per la nai
xent societat de masses, la fam per
lanovetat, la sorpresa i la superació
del repte. És fascinant observar

com, fa cent anys, ell ja realitzava
accions que avui no dubtaríem a
identificar com a flashmobs i altres
tècniquesdemàrquetingque, errò
niament,podríemconsiderarcoma
invent dels nostres dies. I perquè
encarnavalorsquecontinuenfasci
nant: no en va,molts autors han es
tudiatlapotentsignificaciódelcon
ceptede la fugida”.
I una contradicció simbòlica:

“Houdini era un personatge acla
mat per l’establishment. Però, tot i
això,se lipermetiaunavegadaiuna
altra ridiculitzar el poder demos
trantquecapde les sevescadeneso
presonsnoelpodiacontenir.Aque
lla faceta fronterera continua sent
enormement atractiva”, conclou el
comissari.

Houdini. Las leyesdelasombro
FUNDACIÓ TELEFÒNICA. MADRID. HTTPS://ESPA

CIO.FUNDACIONTELEFONICA.COM/EVENTO/HOUDINI

LAS LEYESDE LASORPRESA/FINS AL28DEMAIG

Ed van der Elsken

El fotògraf que
va estimar la vida
HENRIËTTEARONDS
“Jocantoa lavida.És tot elque faig.
Cantoalavidaentoteslessevesma
nifestacions: l’amor, el coratge, la
bellesa, la ràbia, la sang, la suor i les
llàgrimes”. Amb aquestes paraules
el fotògraf i cineasta holandès Ed
van der Elsken (19251990) resu
meix la seva obra a La càmera ena
morada, lapel∙lículaquedonatítol a
la retrospectiva impressionant i
moltcompletaqueofereixelMuseu
Stedelijkd’Amsterdam.
I no exagera aquesta icona de la

fotografia de carrer, una dels més
importantsdelsegleXX:elseuadagi
esmanifesta en totes les seves foto
grafies i documentals, començant
per la sèrie de fotografies en blanc i
negre sobre París que en poc temps
el van llançar de l’anonimat al reco
neixement internacional. En una
d’elles hi ha una parella besantse
apassionadament. El jove guapo,
que veiemde perfil, té agafada amb
tanta força la mandíbula de la noia
que ella ha de tirar el cap enrere.
Amb l’altramà l’homeagafa l’espat
lladelanoia.Elsseusditsfinsillargs
semblen les grapes d’un animal, la
subjecten de manera tan violenta
que li deu fer mal. Ella, al seu torn,
agafa tendrament l’avantbraç de
l’home amb lamà.Hi és tot: l’amor,
la passió, la fúria, la submissió però,
aixímateix,eldolor.
L’ambigüitat de l’amor. Més que

mostrarla,VanderElskenl’explica

en aquesta imatge. És una de les se
ves senyes d’identitat. Les fotos de
l’holandèsnosónsimplesmoments
captats per la lent. Són narracions
dinàmiques i, alhora, reflecteixen
certsestatsd’ànim.Així,lasèrieUna
història d’amor a SaintGermain
desPrésésunimpactantrelatvisual
d’un grup de bohemis joves, avor
rits, anarquistes, rebels i indiferents
que vagaven pels carrers i els bars
delbarriparisencdeSaintGermain
en vigílies de la revolució cultural
delsanysseixanta.Lamateixadinà
mica laveiemales fotosdels llegen
daris concertsde jazzalConcertge
bouw d’Amsterdam a les fotos que
serien reunides al llibre Jazz (1955
1959).Hisentimvibrar l’entusiasme
efervescent del públic i la contagio
saenergiademúsicscomMilesDa
vis, Chet Baker, Lionel Hampton i
EllaFitzgerald.
Van der Elsken vivia la vida per

fotografiarlaiperfilmarla.Vacon
fessar queel quemés li hauria agra
dat hauria estat muntar una petita
càmeradinsdel seucapper així po
der filmar i enregistrar la vida les
vintiquatre hores del dia. Es refe
ria a si mateix com un caçador que
veiaelmóncomelseuvedatdecaça.
El 1959 surt d’Holanda per fer un
viatgealvoltantdelmónqueduraria
catorze mesos i que el portaria a
l’Àfrica, Malàisia, Singapur, Hong
Kong, Mèxic i els Estats Units. Va
compilar un meravellós llibre dels

milersde fotosqueva fer i vabatejar
el llibre amb un títol programàtic:
Sweetlife.Nolivaserfàcilpublicarel
llibre, però va resultar un èxit inter
nacionalrotund.
Les fotos deVan der Elsken sem

blen ser trossos de la vida,moments
registratsdemaneraespontània.“Ei,
maca, mira’m, et faig una foto, d’a
cord?”.Aixídedirecteelfotògrafho
landès entaulava contacte amb les
noies, els joves, els rodamons, els
mafiosos, lesmeuques o els punkies
que li agradava fotografiar. I en
aquellstempssenseinternetraraera
lavegadaquelinegavenelpermís.
Peròaquestanoera l’únicamane

rade treballardelPicassode la foto
grafia, que ho incloïa tot a la seva
obra, senseexcloure lasevavidapri
vada (que, com la del famós pintor,
noeragensconvencional i en laqual
les dones eren muses que havien
d’acontentarse amb el segon pla).
Part de la seva obra l’escenificava
Van der Elsken, com veiem a la fa
mosa foto de les bessones posant
ambmolta paciència i desimboltura
peralfotògraf,quedirigial’escenade
manera relaxada. Així s’explica que
a la foto es troben la naturalitat i la
teatralització.
“Mostra’t tal com ets”. Amb

aquestmissatgevaacabarEdvander
ElskenBye(1990),l’impactantdocu
mentalsobrelamalaltiaqueafronta
vaalfinaldelasevavida.Ensconver
teixentestimonisdeldevastador iti
nerariquevaviurecomamalaltd’un
càncer amb metàstasi. Veiem les
conseqüències del tractament mè
dic, el debilitament del seu cos, la
seva vulnerabilitat, la seva ràbia...
D’aquesta manera tan impactant
com paradoxal, Van der Elsken va
celebrar lavidafinsal final. |

EdvanderElsken
Camera in love
MUSEU STEDELIJK. AMSTERDAM. WWW.STEDELIJK.NL.
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‘Beethovenstraat, Amsterdam’, 1967 NEDERLANDS FOTOMUSEUM / © ED VAN DER ELSKEN / COLLECTION ED VAN DER ELSKEN STATE
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“Fascina perquè és
un personatge aclamat
pel poder, però se li
permet ridiculitzarlo
una vegada i una altra”


