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L
a imatge té gairebé
30 anys però encara
el persegueix. Està
cansat que tothom li
pregunti només per

la foto de la nena afganesa? Steve
McCurry (Filadèlfia, 1950) s’en-
congeix d’espatlles i menteix, tot
i que sense gaire convicció:
“M’està bé... m’està bé”.
El juny del 1985McCurry va fo-

tografiar una òrfena afganesa en
un camp de refugiats al Pakistan.
Portada de National Geographic,
el clic es va convertir en una de
les imatges més icòniques del se-
gle. Una nena d’ulls verds ruti-
lants en una mirada enigmàtica
que transmet desafiament i vulne-
rabilitat alhora. El seu vel trencat
delata la penúria, però “fins i tot
en la pobresa té una gran digni-
tat”, reflexiona el fotògraf.
La història va tenir a seva cire-

reta perfecta quan el 2002 Mc-
Curry va aconseguir trobar la ne-
na, convertida ja en dona, en un
Afganistan en guerra després de
l’11-S. Va descobrir que es deia
Sharbat Gula, estava casada, te-
nia tres fills i una quarta se li va
morir. La va fotografiar en la ma-
teixa postura: les dues imatges
de costat desprenen una energia

gairebé existencial, sobre el pes
del temps i també sobre la duresa
de la vida de les dones afganeses.
El fulgor juvenil s’ha esvaït sota
una pell atrotinada: té uns 30
anys, però la Sharbat ha viscut
moltes coses.
McCurry, que dijous va pro-

nunciar una conferència a Barce-
lona en què va repassar les seves
fotos preferides, té una visió
amarga del món del segle XXI.
“És difícil ser optimista”, diu el
fotògraf.

Manté el contacte amb Shar-
bat Gula?
Li truco cada mes. Parlem a tra-
vés d’un amic que fa d’intèrpret.
Ella no sap anglès.

Què el va impulsar a buscar
Sharbat Gula?
Sempre vaig voler trobar-la i ja
ho havia intentat, però després
de l’11-S vaig saber que havia arri-
bat elmoment d’anar fins al final.
A més, el camp de refugiats al
Pakistan on l’havia fotografiada
estava a punt de ser desmante-
llat, així que era l’última oportu-
nitat, després seria ja gairebé im-
possible trobar-la. Va ser unmira-
cle: vam anar al camp i vam tenir
la sort de trobar-ne la pista...

I què va sentir en veure-la?
No em podia creure que real-
ment l’hagués trobat. Va ser molt
emocionant. Després de tots
aquells anys, era viva, tenia una
família i li anava bastant bé... A
l’Afganistan, això és molt. La vi-
da allà és molt dura, sobretot per
a les dones.

Com li va canviar la vida a
ella que la retrobés?
Òbviament la vam compensar
per la fotografia. Li vam comprar
una casa. Al seu nom, cosa que no
és gens habitual a l’Afganistan.
És difícil dir fins a quin punt ha
canviat la seva vida. Segurament
no gaire, almenys en el dia a dia.
Té una vida molt senzilla, viu de-
dicada a la família.

En aquests 30 anys, ha millo-
rat la vida dels afganesos?
Una vegada se’n vagin els soldats
estrangers, la vida serà molt difí-
cil per a alguna gent. Per als
xiïtes, per exemple. Els talibans
els odien, els consideren heret-
ges. I no crec que hi hagi molt
afecte precisament entre els tad-
jiks i els paixtus, els hazares i els
uzbeks. Repetim els mateixos
errors una vegada i una altra. La
raó és que es poden fer un munt
de diners venent armes. A
l’Afganistan s’han perdut cente-
nars de milions de dòlars, potser
més, en guerres. L’estupidesa hu-
mana és increïble.

És la seva millor fotografia?
Sens dubte és la que ha aconse-
guit més atenció. Diàriament re-
bo sol·licituds de gent que vol uti-
litzar-la per a alguna cosa.

També és la foto que li ha do-
nat més diners, esclar.
Bé,moltes vegades la cedeixo gra-
tuïtament. De fet, rebutjo la ma-
joria de sol·licituds. Només per-
meto que s’utilitzi per a motius
respectuosos.

Què persegueix amb les se-
ves fotografies?
Es tracta simplement de docu-
mentar com viu la gent. La majo-
ria de les meves històries són en
llocs en transició o en desenvolu-
pament, i de vegades les perso-
nes que fotografio són pobres. És
important mostrar el món real,
tal com és. Des que vaig comen-

çar m’han interessat les cultures
que estan al límit, en transforma-
ció o desapareixent. Perquè al fi-
nal tots estem convertint-nos en
una mateixa persona: vestim la
mateixa roba, mengem el mateix
menjar, escoltem la mateixa mú-
sica. El món s’està convertint en
un gran aeroport.

Un aeroport?
Tots aquests aeroports són idèn-
tics. Lesmateixes botigues, lama-
teixa arquitectura. Sense estil,
sense poesia. Tot és funcional i
fred. I així és com el món serà
d’aquí a uns anys. Si surto ara al
carrer podria ser a Rio, a Osaka o
a Ciutat de Mèxic. Esclar que hi
ha un patrimoni cultural espe-
cífic de Barcelona, però em refe-
reixo als McDonald’s, Burger
King, Benetton, els mateixos que
en qualsevol altre lloc. Fins i tot
al Iemen o a Bangla Desh tenen
botiga Benetton.

Però allà és de luxe, només
una minoria pot comprar-hi.
Així és avui, però què passarà
d’aquí 30 o 40 anys? La individua-
litat s’ha perdut. El que fa cada
lloc únic s’esvaeix.

La globalització també té un
costat bo: el desenvolupament.
Sí, esclar: l’educació, la sanitat...
però hi ha un costat dolent L’és-
ser humà s’ha convertit en l’ani-
mal que contamina l’aire i l’ai-
gua, mata la fauna salvatge i es
mata entre si. Miri el món: ple de
guerres. Però el que importa a la
gent és el Barça-Madrid. I ho en-
tenc, treballen durament i quan
arriben a casa només volen rela-
xar-se, no volen suportarmés càr-
regues. A la Xina hi ha 50 fàbri-
ques que treballen amb ivori. I hi
treballa gent que té famílies i tots
necessiten que es continuï ma-
tant elefants per viure. Esclar
que, en un sentit còsmic, tant li fa
si el nostre planeta desapareix. A
l’univers no li importarà.c
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“Fins i tot en
la pobresa
la nena afganesa
té una gran dignitat”

CRÍT ICA DE TEATRE

El fotògraf Steve McCurry a Barcelona dijous passat
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s’ha perdut;
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lloc s’esvaeix”

La nena afganesa el 1985
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Tala és una obra tan vasta i rica
de possibilitats que una altra
adaptació podia presentar-nos
unBernhard flamíger, comun àn-

gel exterminador que volgués re-
duir el Burgtheater, el coliseu ofi-
cial i més important de Viena, a
unamuntanyeta de cendres. I bé,
una cosa semblant passava al Ta-
la que Juan Navarro i Gonzalo
Cunill vanmostrar el 2013 a la sa-
la Beckett i on l’autor-protagonis-
ta era un home permanentment
sulfurat.
Lupa no va per aquí, esclar. Lu-

pa ha anat al fons de la novel·la i
Thomas Bernhard és, com va vo-
ler, un convidat més al “sopar ar-

tístic” dels Auersberger, una fa-
mília burgesa amiga de l’escrip-
tor. Aquest, tanmateix, expressa
la seva indignació per l’art prosti-
tuït del país, però farà que sigui
una jove escriptora la que agre-
deixi un primer actor del princi-
pal teatre vienès, vanitós, ensu-
perbit pel triomf que acaba de te-
nir amb L’ànec salvatge d’Ibsen.
Com havia fet sovint, Bern-

hard encarrega a un tercer perso-
natge, com aquesta escriptora,
les garrotades crítiques que vol
adreçar als artistes venuts al siste-
ma, pintors, poetes, actors lliu-
rats a unes menjadores menys-
preables. Nou són, a més del no-

vel·lista i dramaturg, els convi-
dats a la casa que pertanyen al
món de la cultura, una mostra
prou generosa per plantejar un
encreuament suggestiu de con-
trovèrsies entre diverses genera-
cions, joves bohemis amb una
rebel·liamés aparent que autènti-
ca, i adults desencantats. La reu-
nió, a més, es veu seriosament
afectada pel suïcidi recent de la
Joana, una artista honesta i inde-
pendent, amiga del congregats i
que ha estat enterrada el mateix
dia que té lloc el sopar. A través
d’imatges retrospectives amb el
personatge i d’un diàleg inquie-
tant de Bernhard amb la suïcida,

Tala assoleix una dimensió refle-
xiva molt important.
La veritat és que Krystian Lu-

pa ha fet amb la formidable i ima-
ginativa novel·la, una obra dramà-
tica fascinant. Per començar, pre-
senta els reunits ambun estaticis-
me permanent, com figures pro-
fundament abatudes pel mateix
món decrèpit on conviuen. És un
col·lectiu contemplat per l’autor
des d’unmarge exterior de l’esce-
na i del qual Lupa subratlla algu-
nes personalitats mitjançant
unes filmacions d’enorme expres-
sivitat. En tot, inclosa la direcció
d’intèrprets, el polonès, un cop
més, magistral.c
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“Elmóns’està
convertint

enunaeroport
gran i fred”


