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33 Cornell Capa, amb la seva reneboda Eva Carolina, el 1996.

El món del fotoperiodisme
perd l’últim dels Capa

FOTOGRAFIA 3 OBITUARI
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IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Cornell, germà
petit de Robert,
va ser reporter
i fundador de l’ICP

Va aspirar a ser
«un testimoni creïble,
que es preocupa
pel món que habita»

C
o m e n u n a i m a t g e e n
blanc i negre i als ulls del
neòfit, la figura de Cornell
Capa pot haver estat sem-

pre difuminada sota la potent om-
bra de la poderosa figura del seu
germà Robert. No obstant, en el
món de la fotografia i el fotoperio-
disme, Cornell ha brillat sempre
amb extrema nitidesa. La seva llum
es va apagar ahir, quan el Centre In-
ternacional de Fotografia (ICP, en les
seves sigles en anglès), que va fundar
a Nova York el 1974 i que s’ha con-
vertit en institució de referència, va
anunciar la seva mort.

Capa tenia 90 anys i el Parkinson
feia temps que el mantenia allunyat
dels focus, als quals no va tornar ni
tan sols a principis d’aquest any,
quan es van entregar als arxius del
seu germà a l’ICP els famosos nega-
tius de l’anomenada maleta mexicana.
No obstant, la seva reclusió no va
minvar l’actualitat del seu llegat.

De la filosofia de Cornell Capa,
l’home que va guiar el seu treball
pel concepte de «fotògraf preocupat»
o «amb consciència», en beuen tots
aquells que avui lluiten per la jus-
tícia a través d’una càmera. I són
molts els que troben inspiració en la

seva aposta per les «imatges en què
un genuí sentiment humà predomi-
na sobre el cinisme comercial o el
formalisme desinteressat». «No he
pretès mai ser artista –va escriure
l’any 1992–. El que espero és haver
fet bones històries amb imatges me-
morables que plantegin qüestions i
potser, fins i tot, marquin una di-
ferència».

MÉS EFICAÇ QUE LA MEDICINA / Nascut
Cornel Friedmann el 1918 a Buda-
pest, anys més tard es va canviar el
nom i va adoptar el cognom que el
seu germà es va inventar en home-
natge a Frank Capra. Seguint preci-
sament Robert es va mudar a París
el 1936, on va fer els primers passos
per convertir-se en metge. No obs-
tant, treballant a les nits revelant ne-
gatius del seu germà, d’Henri Car-
tier-Bresson i de David Chim Sey-
mour, va descobrir que la fotografia
podia fer tant de bé com la medicina
i va canviar el rumb de la seva vida.

Un any més tard va anar a Nova
York i, després de servir a l’Exèrcit
en la segona guerra mundial, va co-
mençar a treballar per a Life. Quan
Robert, Chim i Cartier-Bresson van
fundar Magnum el 1947, ell va optar
per quedar-se a la revista. «Amb un
fotògraf de guerra a la família n’hi
havia prou –va recordar més tard–.
Jo seria un fotògraf de pau».

La mort del seu germà el 1954 va
truncar els seus plans i llavors es va
unir a Magnum, que va arribar a
presidir. Fins al 1974 va seguir treba-
llant en reportatges, cobrint des de
la destrucció de les cultures indíge-
nes a Llatinoamèrica fins a la guerra
dels sis dies. I va aconseguir l’objec-
tiu que va explicar al seu llibre del
1992: «He aspirat a ser un testimoni
creïble, un que es preocupa pel món
que habita». Missió complerta. H

L’IMANT DE JOHN F. KENNEDY

L’OBRA

< Cornell Capa solia retratar
estrelles com Clark Gable per a
les portades de Life, però la
política va ser un imant molt més
poderós. Va cobrir la campanya
de John F. Kennedy i el seu
discurs inaugural el va inspirar
tant que va fer amb vuit fotògrafs

més de Magnum un projecte
sobre els seus primers 100 dies a
la Casa Blanca, Let us begin, un
dels primers llibres monogràfics
de fotoperiodisme. Va fonamentar
la seva relació amb Jacqueline
Kennedy, que després seria una
de les primeres donants de l’ICP.

El TNC estrena
‘Rey Lear’
amb una actriu
reclutada
d’emergència

TEATRE 3 INCIDENT

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) es va haver d’inventar ahir
una solució d’emergència. L’ac-
triu Miryam Gallego, que havia
de fer el paper de Cordelia del
Rey Lear, va haver de ser substi-
tuïda per Paula Blanco, reclutada
el mateix dia de l’estrena. La su-
plent, per sort, coneix el perso-
natge: a les ordres d’Oriol Broggi
estava assajant la mateixa peça
(però en català) per al Festival
Grec. A més de l’idioma, la versió
del TNC és molt diferent: en dues
hores i mitja el director Juan Ma-
yorga condensa la trama d’una
obra que en dura gairebé quatre.

El primer dia de les funcions
prèvies, dimecres passat, Gallego
va caure a l’escenari i es va donar
un cop al cap, cosa que ja va obli-
gar a endarrerir a divendres l’es-
trena d’aquest muntatge del Cen-
tro Dramático Nacional. A la
tragèdia de Shakespeare, Corde-
lia és la filla que fa entrar en raó
Lear, després que cometés l’error
d’apartar-la del seu costat. H

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

33 L’actriu Paula Blanco.


