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Aportacions
Retrats
espontanis i
abstraccions
Entre les moltes aportacions
de Paul Strand a la tècnica
fotogràfica, hi ha l’anomena-
da càmera càndida, un siste-

ma amb una lent lateral a la
càmera que permet fer foto-
grafies en una direcció que
no és cap on apunta la mà-
quina. Això facilitava la feina
al Paul Strand retratista de
gent al carrer, una de les fa-
cetes més conegudes del fo-
tògraf. Conegudíssim és el

retrat d’una dona amb un
cartell que indica la seva
condició de cega. Als carrers
de Nova York, Strand no
només va trobar aquesta re-
alitat, sinó també formes ge-
omètriques i llums i ombres
que l’ajudaven a crear belles
abstraccions fotogràfiques.

Malgrat provenir d’una
gran urbs, Strand, que era un
home compromès social-
ment, també va dignificar “les
cultures locals” a través dels
seus viatges, que es van in-
tensificar quan es va exiliar a
França el 1949 fugint del
maccarthisme dels EUA.

‘La família’, fotografia de Paul Strand presa a Luzzara (Itàlia) el 1953 ■ APERTURE FOUNDATION, PAUL STRAND ARCHIVE. CORTESIA DEL MUSEU D’ART DE FILADÈLFIA

Fotografialliure
La Fundació Foto Colectània porta a Barcelona una retrospectiva
de Paul Strand, un dels indiscutibles fotògrafs clàssics del segle XX

Montse Frisach
BARCELONA

Paul Strand (1890-1976)
és un dels pares indiscuti-
bles de la fotografia moder-
na, és a dir, de la fotografia
amb llenguatge propi.
Strand va ser un pioner en
gairebé tot pel que fa a la fo-
tografia tal com l’entenem
avui en dia: buscava l’objec-
tivitat i la realitat, sense
imitar la pintura com feien
els seus predecessors; va
anticipar l’“instant deci-
siu” de Cartier-Bresson,
anys abans que el francès;

i va aportar dignitat al re-
trat de personatges del car-
rer, entre moltes d’altres
aportacions avalades a més
a més per la qualitat extre-
ma de les seves imatges en
blanc i negre. El MOMA de
Nova York ho va saber
abans que ningú i el 1945 li
dedicava la primera retros-
pectiva que s’havia organit-
zat mai a un fotògraf en el
mític museu.

L’obra d’aquest clàssic
de la fotografia no s’ha vist
gaire a l’Estat espanyol i en
els últims anys no s’ha fet
cap retrospectiva a Euro-

pa. Per això l’exposició que
a partir d’avui es pot veure
a la Fundació Foto Colectà-
nia de Barcelona té una sig-
nificació especial. La mos-
tra, produïda per la funda-
ció gallega Barrié de la
Maza i que s’ha vist anteri-
orment a la Corunya i Vigo,
repassa la llarga trajectòria
de Strand a través de 75
imatges, una gran majoria
vintage i altres còpies cer-
tificades per l’autor, proce-
dents de les dues princi-
pals institucions que guar-
den el llegat del fotògraf:
l’Aperture Foundation de

Nova York i el Museu d’Art
de Filadèlfia.

Pel comissari de la mos-
tra, Rafael Llano, Strand és
“el creador absolut de la cul-
tura de la imatge fotogràfi-
ca, ja que a principis del
segle XX no existia aquesta
cultura”. El fotògraf va des-
cobrir “l’objectivitat foto-
gràfica” i va ser el primer
que “va democratitzar els
grans temes de la fotogra-
fia” i es va adonar que “tota
la realitat podia estar ober-
ta a la fotografia”, des de la
gent anònima del carrer
fins als racons més minús-

culs de la natura. Tot és fo-
tografiable, doncs, per a
Strand, que tant capta el di-
namisme de Nova York,
com la gent desfavorida al
carrer, les plantes del seu
jardí o els paisatges i gents
–amb retrats de gran pro-
funditat psicològica–que va
trobar en el seus viatges
pels Estats Units, Escòcia,
Itàlia, Mèxic, Egipte o el
Marroc. ■

*
Paul Strand. FUNDACIÓ FOTO
COLECTÀNIA. JULIÁN ROMEA, 6.
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ElnouCírcol
Maldàengega
amb‘Lacasa
enobres’

T.B.
BARCELONA

Dilluns que ve s’aixecarà el
teló de la nova etapa del Cír-
col Maldà, sota el guiatge de
PepTossar ielseuequip, for-
mat per les actrius Anna
Carne i Cecilia Ligorio i el
dramaturg Albert Tola. Per
aaquestavetllada,proposen
una marató d’accions de di-
verses disciplines artísti-
ques, servides com un tast
dels objectius de la nova ges-
tió: oferir una programació
deteatredepetit format,ca-
baret i activitats paral·leles,
acaronat amb bona música
i poesia, i tot amb un segell
“independent i no convenci-
onal”, promet Tossar. No hi
faltaran els parlaments,
molt de ritme i un brindis
pel nou teatre.

La propera notícia del
nou Maldà es produirà di-
jous dia 26, amb l’estrena
del primer espectacle: La
casa en obres, escrita i diri-
git pel mateix Pep Tossar a
partir de la vida i l’obra del
poeta i novel·lista mallor-
quí Blai Bonet. Es va estre-
nar al Romea fa 10 anys i
torna amb un nou reparti-
ment i una adaptació a les
dimensions del Maldà, on
s’estarà cinc setmanes.

Com avançàvem a pri-
mers de mes, el Maldà ha so-
fert un replantejament dels
espais per oferir un bagatge
cultural d’acord amb els
seus objectius. Així, la sala,
amb un aforament de 70
persones, i altres espais,ofe-
riranadiferentshorarispre-
sentacions de llibres, de-
bats, tertúlies, tallers i cur-
sos. De moment, però, cal
visitar La casa en obres. ■

Figueresésa
partirdedemà
capitalcultural

Redacció
BARCELONA

La capital altempordanesa
inaugura dissabte els actes
com a Capital de la Cultura
Catalana, i agafa el relleu a
Perpinyà. Durant dotze
mesos, i abans de passar el
relleu a Badalona, Figueres
exercirà la capitalitat amb
un ampli programa amb
dos eixos centrals: la cièn-
cia i la tècnica al voltant de
la figura de Narcís Montu-
riol, i la cultura popular al
voltant de la figura de Pep
Ventura. Precisament, una
sardana aèria serà l’ele-
ment més vistós dels actes
d’inauguració demà a la
tarda al Teatre Jardí i al seu
exterior. ■PAUL STRAND ARCHIVE


