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Unamostra aborda la tensió entre els arquetips
femenins imposats pel cinema i la publicitat i

l’experiència de vida de les dones

“Ell ésunhome
i vostè l’estima”

TERESA SESÉ
Barcelona

T ant se val el que ha passat.
Ell és un home i vostè l’es-
tima.EllesmereixLucky”.
L’eslògan apareix imprès
sota la imatge d’una dona

amb el cap embenat i un somriure ba-
bau que, malgrat tot, se la veu encanta-
da acompanyadad’unkamikaze amb la
caramig tapadaperuncasc.Lapopular
líniadeperfumeriamasculinapotserés
“virilment fresca” com promet l’anun-
ci, però el publicista que va concebre
aquestadelirant campanyaals anys sei-
xantaavuipodriasera lapresóperinci-
tació almaltractament.
“La violència masclista existeix per-

què ha estat tolerada i silenciada”, diu
l’experta en cultura audiovisual Anna
Solà, per a qui si bé és cert que la publi-
citat ha rectificat el seu discurs durant

les últimes dècades [l’objectualització
del cos de la dona continua formant
part de la retòrica publicitària, ara la
novetat és que el de l’home també], en
altres circuits de ficció encara es conti-
nuen exhibint certes mostres de mal-
tractament associats a una idea d’amor
romànticquevinculapassióiviolènciai
quenoésmésqueunamormalentès”.
El cartell de Lucky –marca que en la

mateixa època en va llançar un altre de
més explícit encara: la noia apareixia
amb un ull de vellut, i ell, armat amb
guants de boxa i en actitud de combat–
forma part d’una exposició al Museu
d’Història de Catalunya, Dones: ficci-
ons i realitat, que confronta els models
imposatsper laculturavisuala l’entorn
de la figura femenina i l’experiència de
vidade lesdonesenàmbits tandiversos
com la vivència del cos, la feina i l’ex-
pressió política. “Sempre hi ha hagut
una tensió entre l’imaginari col·lectiu i
el desig propi”, resumeix Marta Selva,
comissàriaambSolàde lamostradocu-
mental que es pot visitar fins al 28 de
maig. “Hem mirat de fugir d’una posi-
ciódeterminista.Noésveritatquenoes
pugui sortir dels models imposats. Hi
ha una tensió constant entre allò que
s’intenta imposar i la posició de les do-
nes quemiren d’escapar del relat ofici-
al”, afegeixen.
L’exposició, que recorre des dels

anys cinquanta fins als noranta, amb la
pel·lícula de Ridley Scott Thelma i Lo-
uise, icona d’una nova narrativa que
trenca amb els finals feliços,mostra di-
ferents exemples de dissensió des de
l’àmbit de l’art (d’Eugènia Balcells a
CindyShermanoMarthaRosler ),però
també a peu de carrer, com les dones
casades que, malgrat la seva invisibili-
tat,vandesafiardurantel franquismela
prohibiciódetreballarexercinttasques
de pieceras, les immigrants que es van
comprometre en les lluites veïnals o les
primeresmobilitzacions feministes.
Avuipocsrecordenqueunespotdels

anys cinquanta recomanavaa lesdones
oferirunacopadeconyacSoberanoper
evitar que al seu marit se li escapés la
mà, peròningúnooblida la bufetadade
GlennFordaGilda.PeraixòSolà iSelva
dediquenuncapítolaaquestespel·lícu-
les que han format la nostra “educació
sentimental” (la gelosia i les agressions
són justificades com a demostracions
depassió) quecontinuenprovocant re-
lacions infelices o directament violen-
tes, com les que després recolliran les
pel·lícules ¿Qué he hecho yo paramere-
cer esto?, Te doymis ojosoSolas.!

CLARA MAGADÁN

Una imatge de l’exposicióDones: ficcions i realitat

MHC

Anunci de Lucky dels seixanta

Màrius Serra

Verdaguer
o bes obès

F ins demàdiumenge es pot veure
al teatre Romea l’òpera rock
Verdaguer (ombres i maduixes)
del grup Obeses, liderat pel ta-

lentós Arnau Tordera, que hi fa de Ver-
daguer jove, sovint contrapuntat de ma-
nera esplèndida per Ferran Frauca en el
paper de Verdaguer vell. (Per als afortu-
nats que van poder veure Fang i setge,
Frauca era el general Antonio de Villar-
roel al musical del setge de Barcelona).
L’obra, ideada per Pep Paré i Pere Tió,
posa el focus en la joventut de Verda-
guer, apartir d’una immersióen les seves
obres sentimentals de joventut: Jovení-
voles i Amors d’en Jordi i na Guideta. La
contraposició dels dos Verdaguers dona
fondària a la història, simple com les
vel·leïtats i els dubtesdelsprimers amors
que entrellacen el voler i el doldre. L’am-
bició del poeta puixant topa amb el des-
encant del vellmestre que es troba al cap
del carrer. Tot allò que a l’un li resta per
escriure es contraposa amb tot allò que a
l’altre li dol no haver viscut. És en aques-
ta tensió que l’òpera rock dels Obeses
qualla, arrelada en la potència verbal ex-
traordinària de Verdaguer. La música,
interpretada en directe des de les llotges
delRomeapels tres altres obesos ambun
pianista i unguitarrista de reforç, embol-
calla el teatre fins al punt d’enlairar-lo
per un espai sideral pastat a la Plana de
Vic. Think big, diuen els anglosaxons, i
els responsables d’aquest muntatge ho

han fet, encapçalatsperunArnauTorde-
ra mercurial en tots els sentits, però so-
bretot en el que l’acosta a Freddie Mer-
cury. En alguns passatges la lletra verda-
gueriana costa una mica de seguir, però
la solvènciamusical d’instruments i veus
aclapara l’espectador, que en surt amb
moltes ganes de llegir més Verdaguer.
El que està passant amb Verdaguer és

notable. El seu arrelament popular, so-
bretot aOsona, el fauncasunamicadife-
rent d’altres clàssics que s’intenten recu-
perar des de la política d’efemèride. La
llengua deVerdaguer, el seu estil, la seva
manera de dir i la seva poesia han deixat
pòsit. Això és el que permet que els crea-
dors del segle XXI no només el tinguin
present o el recuperin, sinó que el facin
servir de trampolí per a les seves propos-
tes contemporànies. No fa gaire l’escrip-
tor Jordi Lara obria el seu últim llibre de
relatsMística conilla (Edicions de 1984)
amb una narració extraordinària que
descriu una tarda de jocs ambun nen del
passat en els mateixos paisatges oso-
nencspelsqualshavia jugat elpetitCinto
Verdaguer. Arnau Tordera i tota la colla
obèsica es recreen enelCinto abansde la
cruïlla que el portà a ser mossèn (i poe-
ta). I dilluns passat, a la sala de dalt de la
Beckett, un triumvirat de luxe format
per EnricCasasses, JosepPedrals i Jordi
Oriol contrastaven algunes versions
lul·lianes de mossèn Cinto, aquí ja cleri-
calitzat, amb els poemes originals de Ra-
monLlull en un espectacle de recitat tri-
ple intitulatLa cirera i la garrofa: Llullifi-
car, Llullificable i Llullificatiu. Sense
tradició no hi ha modernitat. Sense co-
neixement no hi ha transgressió.

L’ambició del Verdaguer
puixant topa amb el
desencant del vell poeta que
es troba al cap del carrer

Síria torna a
controlar
Palmira: els
danys són pocs
L’exèrcit sirià, amb el suport
del rus, ahir va tornar a en-
trar a Palmira, un jaciment
romàde2.000anys i declarat
patrimoni de la humanitat.
Els danys “sónmenysdel que
s’esperava”, segons va expli-
car ahir a aquest diari Maa-
moun Abdulkarim, director
d’antiguitats de Síria. “No
han tingut temps”, va cele-
brar, amb referència als gi-
hadistes queal desembrevan
conquerir el lloc; algunes
parts del teatre, com es veu a
la imatge, sí que han estat
destruïdes, però fa poques
setmanes es va témer, quan
es va detectar l’arribada de
camions carregats amb dina-
mita, que els milicians d’Es-
tat Islàmic l’arrasessin del
tot. Ahir els militars van co-
mençar a desminar el lloc. STRINGER / AFP


