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cultura

en color, que és la part més descone-
guda de la mostra i que mai s’ha ex-
posat. Es poden veure unes 150 di-
apositives en color de les 45.000 
que hi ha al seu arxiu. Es mostren 
projectades perquè és com ell les va 
exhibir el 1967 al MoMA, tot i que 
després va abandonar el color per-
què era massa car, i la seva obra en 
blanc i negre és la que ha passat a la 
història. Aquella exposició, al costat 
de Lee Friedlander i Diane Arbus, 
va ser providencial tant per la influ-
ència que va tenir com perquè va 
marcar la relació amb el seu màxim 
aliat, el conservador del MoMA 
John Szarkowski, que és qui revela-
ria, editaria, seleccionaria i difon-

dria la seva feina en vida i el seu 
llegat al morir 
d’un càncer ful-
minant als 56 
anys.  

Abans de l’últi-
ma etapa a Cali-
fòrnia, hi ha una 
de les seccions 
més interessants 
de l’exposició. És 
quan Winogrand 
s’acosta a la socie-
tat de l’espectacle, a 
finals del 1969. La 
seva preocupació és 
mostrar “com els 
mitjans filtren la 
idea del món”, diu 
Sawyer. Amb foto-
grafies de rodes de 
premsa o manifesta-
cions obreres, ense-
nya com els mèdia 
modifiquen la reali-

tat, com es perd l’espontaneïtat, 
com provoquen l’escenificació de 
les protestes. Unes imatges impa-
gables per als periodistes i que 
obren preguntes ben actuals. “A ve-
gades sento com si el món fos un 
lloc per al qual he pagat entrada. És 
un gran espectacle, per a mi”, ha-
via dit Winogrand.e
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rent, com segueixen unides. Al cap-
davall, és l’espectador que projecta 
la seva vida en les imatges, perquè la 
sensació d’informalitat fa que pu-
guin semblar d’un àlbum familiar 
qualsevol. “Una pregunta delicada 
que li fan és fins quan les retratarà 
–planteja Gollonet–. I ell diu que es-
pera arribar a les 50, però que segui-
rà retratant-les mentre quedi algu-
na germana viva”.  

Les sèries més conegudes de Ni-
xon són sobre la sida, sobre la terce-
ra edat, sobre les parelles. Però la de 
les germanes és la més personal, per-
què és el marit d’una de les dones, la 
germana gran. Va retratar primer la 
Bebe i les seves cunyades Heather, 
Laurie i Mimi quan tenien 25, 23, 21 
i 15 anys. Al fotògraf, que era fill únic 
de pares que eren fills únics, entrar 
en una família tan gran i unida el va 
marcar. De seguida va saber que en 
faria una sèrie i, de fet, ja va exposar 
les dues primeres seguides al MoMA 
el 1976, on hi són de forma perma-
nent. Cada any, les germanes, que vi-
uen en diferents estats, han aconse-
guit trobar-se i fer la fotografia; no-
més ho ha aturat la pandèmia, en un 
projecte crucial i viu sobre el retrat 
contemporani.e 

“La carn és un dels nous 
camps de batalla”

conegudes que qüestionen la re-
alitat actual. A Carnicera aques-
ta marca de la casa apareix mit-
jançant la idea d’una conspiració 
alimentària. “M’interessava el 
concepte de l’engany, i per això la 
trama gira al voltant de la creació 
d’una veritat i de la potència de 
creure en determinades menti-
des”, explica el dramaturg. L’es-
pectacle apunta a les falses cre-
ences i als fanatismes que divi-
deixen la societat en bàndols. 
“Sovint ens preguntem: «En qui 
puc confiar?» I, més enllà de la 
veritat, confiem en qui ens dona 
la versió de la realitat que nosal-
tres podem creure”, diu Daulte. 

Hi ha una única veritat? 

Carnicera està escrita durant la 
pandèmia, però no ha sigut fins 
ara que el dramaturg s’ha plante-
jat quins vincles pot tenir amb 
els negacionistes del virus o els 
defensors de teories conspira-
noiques sobre les vacunes. “Ar-
ran de la pandèmia s’han creat 
teories i teories i teories. I sabem 
que triomfarà la que convenci la 
majoria, no necessàriament la 
que és veritat”, diu Daulte, i just 
després afegeix: “¿Però hi ha una 
única veritat o moltes versions 
de la veritat?”. 

L’espectacle suposa el retorn 
a la cartellera catalana d’un au-
tor que durant la dècada dels 
2000 va estar en primera línia 
teatral i que el 2010 va distanci-
ar-se’n, però que els últims anys 
ha anat tornant perquè manté 
una relació especial amb Barce-
lona. “Per a mi no és qualsevol 
ciutat. Hi tinc un compromís, em 
sento part del teatre català”, sub-
ratlla Daulte. A banda de Carni-
cera, també té a punt per als prò-
xims mesos Las irresponsables, 
un espectacle dirigit per Sílvia 
Munt i que es podrà veure a La 
Villarroel.e

Isabel Rocatti protagonitza Carnicera, de Javier Daulte. LA GLEVA

Javier Daulte estrena ‘Carnicera’, una 
comèdia sobre terrorisme gastronòmic

TEATRE

A Buenos Aires, uns carrers més en-
llà d’on viu el dramaturg i director 
Javier Daulte, estan a punt d’obrir 
un restaurant de carn a la brasa. 
“Encara no l’han inaugurat i ja té 
pintades a la porta en contra de la 
carn”, explica. El conflicte entre 
carnívors i animalistes batega rabi-
osament avui dia i Daulte l’ha con-
vertit en el motor del seu últim es-
pectacle, Carnicera, que es repre-
senta al Teatre La Gleva fins al 27 de 
juny. Protagonitzat per Isabel Ro-
catti i Ramon Pujol, el muntatge és 
una comèdia que planteja l’existèn-
cia d’un terrorista dedicat a adulte-
rar la carn perquè els seus consumi-
dors es tornin més agressius. 

“És una obra vegana, tot i que jo 
soc carnívor –afirma Daulte–. Hi ha 
una guerra entre els animalistes i els 
carnívors amb un grau de violència 
i d’agressivitat molt similar al que 
s’exerceix sobre els animals. La carn 
és un dels nous camps de batalla de 
la societat”. El dramaturg argentí, 
autor de muntatges com 4d òptic i 
Bésame mucho, transforma ara l’es-
cenari de La Gleva en un obrador in-
dustrial de carn on treballa Porcia 
(Isabel Rocatti). “És una dona de 
poble amb una vida no gaire brillant 
fins que, de sobte, topa amb una 
cèl·lula que està rere els passos d’un 
gran terrorista gastronòmic”, asse-
nyala Daulte, que ha volgut jugar 
“amb les dimensions de l’espai i el 
fet de tenir el públic molt a prop per 
crear una atmosfera opressiva”. El 
muntatge està dirigit per David Tei-
xidó i al repartiment també comp-
ta amb Carla Tovias i Agustín Daul-
te, el fill del dramaturg. 

Atacar la frontera entre realitat 
i ficció és un dels trets més identi-
ficatius de les obres de Daulte. A tra-
vés del teatre, sovint planteja uni-
versos paral·lels i dimensions des-
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enbreu

La historieta ‘Força’ forma part 
de l’antologia ‘Vinyetari’

A Catalunya hi ha seixanta-un centres d’atenció i 
seguiment al drogodependent (CAS). En un 
d’aquests, el dibuixant Ferran Vidal va retratar la 
quotidianitat dels usuaris amb empatia i dignitat, 
mirant-los als ulls i escoltant les seves històries. 
D’aquell llibre d’apunts al natural n’han sortit du-
es obres: una novel·la gràfica que publicarà pròxi-
mament Norma i Força, una de les historietes fi-
nalistes del Premi ARA de Còmic, inclosa en l’anto-
logia de l’ARA Vinyetari, que es vendrà al quiosc 
amb el diari de l’11 al 23 de juny. Al còmic, el fil 
conductor és un treballador del centre. “És l’únic 
element de ficció, però tota la resta és real –diu Vi-
dal–. Jo anava amb el llibre a sobre i ells em veien 
dibuixar-los”. 

Al CAS Vidal va conèixer històries esfereïdores; 
algunes fins i tot les va presenciar. Però a Força 
fuig del sensacionalisme. “Allà s’hi mor gent cada 
mes –diu–. M’he hagut de contenir molt a l’hora de 
mostrar segons quines coses”. Assenyala que la 
majoria de drogodependents que ha conegut són 
gent “absolutament adorable, amb gran sensibi-
litat i una mala sort molt bèstia”, i lamenta que so-
vint se’ls presenti “com a pallassos” als mitjans. 
“No dic que no ens riguem dels ionquis, però sí 
que no sigui l’única cosa que fem amb ells. Ens 
hem de riure de la droga, també, no l’hem de sa-
cralitzar. Però no perdem la perspectiva, perquè 
correm el risc que molts xavals se la fotin. A Barce-
lona la mitjana d’edat dels infarts de miocardi en-
tre cocaïnòmans és de 42 anys”, alerta.

XAVI SERRA

Com és la vida real 
en un centre de 

drogodependents

Vinyetari es podrà 
aconseguir per 24,90 euros 
al quiosc amb l’ARA de l’11 al 
23 de juny, i també a través 
de la botiga online del diari. 

El volum, de 272 pàgines, 
inclou 18 historietes.
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