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Desmitificant la moda des de dins

i dones i, per a ells, també ho són de 
desig”, va dir l’autora. Així i tot, So-
ley-Beltran va explicar també que 
¡Divinas! Modelos, poder y mentiras 
no és un llibre “condemnatori” sinó 
“una anàlisi de la moda des de dins”. 
La seva intenció és donar eines al pú-
blic per veure aquest univers des 
d’un altra perspectiva i que ell ma-
teix en tregui les seves pròpies con-
clusions. “No s’ha de confondre la 
imatge i la persona”, va subratllar 
l’autora: “Vull desmitificar les imat-
ges. El que vol la indústria és, preci-
sament, mitificar-les”. 

“Què ens diu l’adoració a les su-
permodels de la cultura que les ado-
ra?”, es pregunta Soley-Beltran, 
que també va explicar que moltes 
models són menors d’edat i que no 
hi ha sindicats per protegir els seus 

drets com a treballadores. “Hi ha 
un paral·lelisme cert amb la religió, 
a més de la iconografia i la retòrica 
religioses que fa servir el món de la 
moda: elles mateixes han de ser 
molt disciplinades i submises”. 

“Les supermodels van aparèixer 
a finals dels 80 en un moment de 
crisi econòmica”, va recordar la so-
ciòloga sobre un altre dels fils invi-
sibles que lliguen la moda amb les 
vicissituds del seu temps. “Les su-
permodels es van convertir en una 
marca, però n’hi ha molt poques 
que funcionin com a marques. Des-
prés hi ha les top models, menys co-
negudes per al gran públic –va con-
cloure–. Si n’hi ha una que apareix 
a la llista de Forbes, això vol dir que 
les altres hi estan a prop, que és com 
estar a prop de Déu”.e

Patrícia Soley-Beltran ha fet servir la seva experiència com a model 
per escriure ¡Divinas! Modelos, poder y mentiras. ALBERTO ESTÉVEZ

La sociòloga Patrícia Soley-Beltran guanya el premi Anagrama d’assaig
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“No sabia si volia ser Rita Hay-
worth o un intel·lectual francès”, 
confessava ahir la sociòloga Patrí-
cia Soley-Beltran. Abans de llicen-
ciar-se en història cultural i docto-
rar-se en sociologia, Soley-Beltran 
va treballar de model i fa uns anys 
va tornar “al lloc del crim”, tal com 
explicava ahir, però des de la pers-
pectiva acadèmica. Fer servir la se-
va experiència com a model ha do-
nat fruits: el 43è premi Anagrama 
d’assaig per l’obra ¡Divinas! Mode-
los, poder y mentiras, que sortirà a 
la venda durant la primera quinze-
na de maig. “Rita Hayworth i un in-
tel·lectual francès són dues figures 
que solen estar renyides però no 
haurien d’estar-ho”, va defensar 
l’autora sobre un dels tòpics que 
vol desmuntar, el que la bellesa i la 
intel·ligència no es puguin donar 
alhora en una mateixa persona. 

“Les models són la punta de l’ice-
berg”, va dir. Sota seu, les sostenen 
les editorials de moda, els modistes, 
els fotògrafs, els estilistes... i a la ba-
se d’aquesta piràmide hi ha els mi-
lions de consumidors que compren 
les peces de roba que vesteixen i els 
productes anuncien, enlluernats per 
les imatges. No es tracta senzilla-
ment de vestir-se: la indústria de la 
moda se sustenta en un bombardeig 
d’imatges i missatges carregats de 
valors culturals ideològics. “És tota 
una tramoia que dicta consignes de 
com ser, sentir i pensar”. “Les mo-
dels són icones culturals per a homes 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

Eduard Fernández recita  
els poemes inèdits de l’Ovidi

ta estant (1985) entre cadascuna de 
les cançons que la potent veu de la 
Llúcia Vives interpretava. 

Acompanyats únicament per un 
faristol per deixar les partitures i 
les lletres, Eduard Fernández i 
Llúcia Vives van fer disfrutar els 
amics i coneguts de l’Ovidi amb la 
seva música i la seva poesia. El pan-
taló i la camisa negra de l’actor ca-
talà, la seva postura dempeus i la 
seva mà esquerra a la butxaca re-

cordaven –segurament sen-
se pretendre-ho– l’Ovi-

di. Com també la po-
sada en escena, 

amb el guitarrista 
assegut en una 
cadira al seu 
costat, tot i que 
en aquesta oca-
sió no era Toti 
Soler sinó Edu-

ard Iniesta. El 
públic, que no va 

voler perdre l’opor-
tunitat d’homenatjar 

l’Ovidi i tornar a escoltar 
les seves cançons, va disfrutar 

amb unes composicions que 20 
anys després són autèntics himnes 
de la música en català.e
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Unes Creus de Sant 
Jordi molt teatrals:  

del Romea a Vilarasau

RECONEIXEMENTS

El Govern ha distingit 27 personalitats i 15 enti-
tats per la seva tasca cívica o social i pels ser-

veis prestats a Catalunya. Les Creus de Sant Jordi 
enguany tenen un regust molt teatral, perquè han 
reconegut talents com el director del Teatre Lliu-
re, Lluís Pasqual; els actors Joan Pera, Mercè Sam-
pietro i Emma Vilarasau; el taller d’escenografia 
Castells i Planas de Cardedeu, i el Teatre Romea.  

En el camp literari s’ha premiat l’agent Anna So-
ler-Pont; el traductor Peter Bush –responsable de 
les versions angleses de La plaça del Diamant de 
Mercè Rodoreda i El quadren gris de Josep Pla–; la 
lingüista Maria Teresa Cabré, presidenta de la Sec-
ció Filològica de l’IEC; el periodista i escriptor Agus-
tí Pons, i l’arxiver, historiador i poeta ebrenc Jesús 
Massip. D’altres àmbits de la cultura, el galerista i 
editor Joan de Muga Dòria; el ceramista Jordi Aigua-
dé; el concertista i catedràtic de piano Ramon Coll; 
el realitzador Josep Miquel Aixalà, i l’arquitecta i 
urbanista Carme Pinós.  

Pel seu activisme, el Govern ha guardonat el sa-
cerdot Josep Maria Aragonès, la promotora de Cal-
des de Montbui Vicenta Pallarès i l’escriptor pallarès 
Llorenç Sànchez. També ha premiat personalitats 
del camp mèdic: els doctors Miquel Vilardell, Carles 
Vallbona i el metge i promotor cultural ripollenc Eu-
dald Maideu. I d’empresaris amb un vessant social, 
el vicepresident del Barça Carles Vilarrubí, el diplo-
màtic Manuel Antoni Condeminas, el filantrop Llu-
ís Coromina, el polític i economista Llibert Cuatreca-
sas, el director de la Cambra de Comerç Francesa a 
Barcelona, Philippe Saman, l’emprenedor Jacint Mo-
ra i el forner Francesc X. Vilamala (aquests dos a tí-
tol pòstum). Com a entitats distingides destaquen 
l’Hospital del Mar, la Fundació Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla de Tarragona, la Confraria de Mestres 
Fusters de Barcelona, les Monges Benedictines del 
Monestir Sant Daniel de Girona i la cooperativa Cadí. 
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Emma Vilarasau, premiada per tota la trajectòria. P.T.  

La premiada agent literària Anna Soler-Pont. ACN

Crònica

La vintena edició del festi-
val Barnasants es va aco-
miadar ahir dels escena-
ris amb l’estrena a Alcoi 
d’un espectacle basat en 

l’obra poètica de l’artista Ovidi 
Montllor. Aquesta va ser la manera 
amb què el festival va voler retre ho-
menatge al cantant i poeta alcoià, 
que va marxar de vacances el mateix 
any que el Barnasants aixecava el 
teló, ara fa 20 anys. 

Al Teatre Calderón de la ciutat 
natal del cantant valencià, l’actor 
Eduard Fernández, la cantant Llú-
cia Vives i el guitarrista Eduard Ini-
esta van posar veu i música a l’es-
pectacle El(s) poeta Ovidi. Poesia no 
vol dir somiar, un compendi de les 
cançons més conegudes de l’Ovidi 
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i alguns poemes, alguns dels quals 
inèdits, com A manera d’introduc-
ció i A Alcoi –del llibre Millor boig 
que viu–; Manifest, collit al vol, d’un 
manifestant; Carta al meu germà-
amic-volgut Vicent Andrés Estellés; 
Mils de canons; Brasseniana, 
i Pare Ubu. 

La veu profunda 
d’Eduard Fernán-
dez, com la que te-
nia l’Ovidi, va ser 
l’encarregada de 
recitar uns poe-
mes que fins 
avui no havien 
vist la llum i que 
van ser seleccio-
nats per la filla de 
l’artista, Jana Mont-
llor, i per l’escriptor 
Jordi Tormo. 

A la manera de l’Ovidi –breu, 
seca i directa–, Eduard Fernández 
va recitar els versos inèdits i els pu-
blicats en el poemari Dels quaran-
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