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Lamiradaquedansa
JOSEP AZNAR (19572017)

Fotògraf

J osepAznar eraunaper
sona atenta. Algú atent
molt particularment a
la gent. Per aixòdes que
hem sabut que havia

mort aquest dilluns tots els que el
coneixíem no hem parat d’inter
canviar trucades i comentaris de
desconcert. I atent almón, als de
talls de tot el que l’envoltava, al
moviment mig invisible de qual
sevol forma de dansa, un art que
seguia des de fa quaranta anys
ambuna fidelitat difícilment atri
buïble a resmés que l’amor. La si
tuació noha estat per a gaires ale
gries, però ell ha continuat sem
pre. Aznar era el fotògraf degà de
la dansa catalana, qui feia més
anys que la seguia amb atenció
notarial, ja des de les primeres fo
tos que va dedicarli al final dels
anys setanta.De formació, era en
ginyer tècnic industrial. I en part
se li notava en el seu perfeccio
nisme mil∙limètric, en l’obsessió
d’ordre, de mesura, de càlcul i
d’equilibri clàssic que trobem en
la més informal i espontània de
les seves fotos. Era d’una eficàcia
i d’una precisió extremes. Totes
les seves fotos organitzen pro
porcionadament volums, colors i
membres, reconvertits en línies
en l’espai, quan fins i tot un apunt
de moviment a mig fer arriba a
suggerir la seqüència sencera
dels passos. A vegades es com
portava comun fotògrafde la fau
na salvatge, quan en l’anonimat
foscd’unracódedarrerede totde
la platea s’estava estona i estona
quiet, sense disparar cap foto, a
l’aguait, fins que de cop se sentia
l’esgarrapadadeldisparadorde la
càmera. Clic. Feia tants anys que
veia dansa que no li calia gaire
més. Només he conegut un altre
fotògraf que disparés amb la ma
teixa efectivitat: Pau Barceló,
igualment enamorat de l’escena i
amb el mateix posat d’educat i
afable senyor de Barcelona. Els
hauria fet vergonya fer servir la
càmera comunametralleta. En la
senzillesa de les seves fotos, la fa
cilitat és una il∙lusió.
És com si anés disfressat. Amb

el blanc tan pur dels cabells i la
seva figura estilitzada, conversa
dor i simpàtic, crític i irònic, fidel
assistent axerrades i estrenes, so
vint prenent apunts quan no tira

va fotos (li interessava sincera
ment tot i si feia preguntes no era
per fer la punyeta, sinóperquè to
caven i ningú més s’atrevia a fer
les), Josep Aznar tenia posat de
dissenyador o d’arquitecte. Si l’hi
deies es fotia un fart de riure. No

anava d’artista. Era exigent i hu
mil alhora, probablement perquè
un adjectiu necessita de l’altre.
No volia deixar res a les mans de
l’atzar, perquè eramolt conscient
que la vida se’ns escapa sovintper
l’esquerda més inesperada. Volia

fixar instants, com CartierBres
son, a qui admirava per la bellesa
amb què ho feia, és a dir, no per
ser el fotògraf de l’efímer de l’ins
tant, sinó per serho de “l’instant
precís”. Així mateix li agradava
recordar unes paraules de Bras
saï al seu llibreDiàleg amb la foto
grafia. “L’estructura o composi
ció d’una fotografia és tan impor
tant comel seu tema. I aquesta no
és una exigència estètica, sinó
pràctica. Tan sols les imatges
concebudes poderosament (ae
rodinàmiques) tenen la capacitat
de penetrar a la memòria i de
quedars’hi; en un mot, de con
vertirse en inoblidables”.Així ho
haviaditBrassaï, i perdemostrar
ho les fotosd’Aznar sónpurageo
metria. Tenen l’ambició d’impri
mirse en la memòria, d’emocio
nar i deixar record. Són poemes
de formes inmemoriam.El vol de
les teles de la roba, la sensualitat

carnosadelsmembres, la calidesa
de la llum o uns cossos emmira
llantne d’altres, com per deixar
constància d’allò de què som ca
paçosquanavancemplegats i for
mem part d’un col∙lectiu.
Va voler documentar sempre

cada espectacle que li semblava
quevalia la pena (alMuseud’Arts
Escèniques de l’Institut del Tea
tre n’hi ha un important fons) i ha
ajudat a construir l’arxiu de la
dansa del nostre país. Les seves
fotos han estat la caramés visible
del Festival Castell de Peralada,
on havia fotografiat Nuréiev. Ha
estat fotògraf del FestivalGrec de
Barcelona, dels primers vinti
cinc anys del Centre Cultural de
Fundació Caixa Terrassa i de
moltíssimes companyies institu
cionals i privades. A Madrid hi
havia anat sovint per fotografiar
la CNDdeNachoDuato, el Ballet

Nacional d’Espanya de José An
tonio Ruiz o el Ballet Víctor Ulla
te. I a Catalunya hi ha fotos seves
icòniques. La de Passacaglia
(1980) del Ballet Contemporani
de Barcelona, en què veiem els
ballarins suspesos juvenilment
en l’aire, com cridant l’alegria
d’aquells anys. O la del grupHeu
ra de l’any 1984, de l’obra Le ciel
est noir, on, a la manera de Pina
Bausch, Isabel Ribas i la compa
nyia en ple passaven revista a la
grisor que el país deixava enrere
com si fossin infants que jugaven,
una actitud que la foto d’Aznar
expressa fins i tot amb tendresa.
El seuarxiu incloumilersde fo

tografies d’espectacles nacionals
i internacionals. Ha col∙laborat
en totes les revistes que parlaven
dedansa. I en llibre quedencoma
mostradel seuofici el catàlegdels
25 anys del Centre Cultural de
Terrassa (2009) i Dansa. Noves
tendències de la coreografia cata
lana (1994). Els darrers anys se
l’havia homenatjat amb diferents
exposicions. I el 2009 l’APdC el
va reconèixer amb el premi Dan
sat a la trajectòria. S’ho mirava
agraït, però també escèptic, segur
que quedavamolta feina per fer. I
reia, reia molt, igual de vital ara
que fa vint anys. S’ho tenia ama
gat. Com quan en la fosca ens ar
ribava per sorpresa el seu clic.
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El seu arxiu inclou
milers de fotografies
d’espectacles
nacionals i
internacionals

Era exigent i humil
alhora, probablement
perquè un adjectiu
necessita de l’altre; no
deixava res a l’atzar
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Fotografia d’Aznar d’una actuació del Bejart Ballet Lausanne a Peralada


