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CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

Tres fotògrafes

La fotografia és molt més 
afortunada que la litera-
tura. A ningú li ha donat 
per parlar de fotografia 
femenina i, en canvi, no 

parem de parlar d’una literatura fe-
menina que en realitat no és tal, si-
nó una mera fórmula per menyste-
nir i arraconar la literatura que es-
criuen les dones sota un denomina-
dor comú simplificador. La 
fotografia, un art relativament re-
cent, es va edificar com el cinema 
sobre unes bases molt masculines, 
i això fa que els fotògrafs més cèle-
bres siguin majoritàriament homes. 
De fotògrafes conegudes citem Gi-
sèle Freund, Gerda Taro, Dorothea 
Lange i, com a molt, Annie Leibo-
vitz. De les nostres, Cristina García 
Rodero i poc més. 

La Fundació Setba, al bell mig de 
la plaça Reial barcelonina, acaba 
d’inaugurar una exposició que reu-
neix tres fotògrafes catalanes de 
tres generacions diferents: Joana 
Biarnés, pionera de la fotografia; 
Sandra Balsells, fotoperiodista con-
sagrada, i la jove Laia Abril, ja molt 
més que una promesa. Cadascuna 
d’elles fa servir la fotografia per as-
solir objectius diferents, però les 
tres tenen en comú el seu estret 
contacte amb la realitat i, sovint, 
amb realitats poc visibles. Per això 
la mostra es diu De l’ombra a la llum, 
i també perquè parteix d’un taller de 
fotografia adreçat a dones víctimes 
de la violència domèstica.  

Els darrers anys han estat rics en 
redescobriments de grans dones, 
no només a escala internacional si-
nó també aquí. L’oceanògrafa Jose-
fina Castellví ho va ser gràcies a un 
documental d’Albert Solé que en 
seguia les passes fins a l’Antàrtida. 
I a la fotògrafa terrassenca Joana 

Biarnés (1935) molts la 
vam conèixer en dates 
força recents, quan un 
documental la va recu-
perar i va despertar, 
després de llargs lustres, 
l’interès per la feina que 
va fer per a la premsa so-
bretot als anys 60 i 70, 
de la qual havia quedat 
poc rastre. Mentre al-
tres fotògrafes de la seva 
generació com ara Coli-
ta han estat sempre en 
actiu i no tenen ni la més remota 
intenció de penjar les càmeres, a 
meitat dels 80 Biarnés sí que ho va 
fer i es va dedicar a altres quefers, 
en concret als fogons com a propi-
etària d’un restaurant on la cuine-
ra era ella. Conversant amb ella el 
dia de la inauguració de l’exposició, 
vaig poder constatar que és una do-
na pletòrica d’energia, i que s’ale-

feminitat, i en anys recents s’ha in-
teressat per la sexualitat femenina 
i pels trastorns alimentaris. La Fun-
dació Setba exposa una selecció de la 
seva obra The epilogue, un viatge 
narratiu que parteix de la mort d’una 
jove víctima de bulímia i ens porta al 
buit que deixa en la família, els es-
pais, els amics... 

Maria Aurèlia Capmany va viure 
just a la finca del costat de la Funda-
ció Setba i, en cas de poder-se passe-
jar un dia per aquesta mostra, hau-
ria advertit que la dona catalana que 
tan bé va retratar en el seu famós lli-
bre titulat La dona a Catalunya –pu-
blicat l’any 1966 i que la va conver-
tir en la nostra Simone de Beau-
voir–, en matèria fotogràfica, s’ha 
empoderat i molt: de la fotografia de 
premsa nacional al fotoperiodisme 
internacional de conflictes, fins a 
arribar a la figura de l’artista fotò-
grafa que es permet penetrar en el 
territori de l’art tractant temes emi-
nentment femenins. Tres mirades 
sobre el món que ens mostren, no 
només com s’ha anat modulant la 
mirada de les dones, sinó també 
l’espai que la societat els ha anat ce-
dint professionalment. Visitar Set-
ba serveix també per recordar que 
abans a les dones no se’ls deixava ser 
fotògrafes de premsa, ni reporteres 
de guerra, ni tampoc artistes con-
ceptuals. 

Visibilitat, en definitiva, en 
camps que se’ls han anat obrint 
progressivament, com s’obre suau-
ment amb els dits el diafragma d’un 
objectiu. I, parlant de visibilitat, 
que l’actual Ajuntament ajudés a 
localitzar aquest espai cultural en 
una plaça tan emblemàtica seria 
molt d’agrair, que no anem sobrats 
de cultura i els bars sí que estan ben 
assenyalats.

gra d’aquesta segona vi-
da que té la seva obra fo-
togràfica. 

És just també que 
l’obra d’una precursora 
com ella es posi en rela-
ció amb fotògrafes de ge-
neracions posteriors, 
que tenen amb la foto-
grafia relacions diferents 
i que han donat a llum 
obres també d’altres re-
gistres. I que ens perme-
ten veure com les dones 

han anat establint amb la fotografia 
llaços cada cop més estrets. Mentre 
que la barcelonina Sandra Balsells 
(1966) és mestra de retratar la tragè-
dia en tota la seva cruesa, trenant la 
col·lectiva i les tragèdies individuals, 
com va fer amb la desfeta de l’anti-
ga Iugoslàvia, la també barcelonina 
Laia Abril (1986) ha fet una aposta 
clara per les qüestions que afecten la 
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PERE TORDERA

Evitem la corrupció 
 

Les presons es van omplint de personat-
ges de la vida política en aquesta farsa de-
mocràtica que durant tant temps ens han 
venut com a modèlica. La corrupció a 
l’estat espanyol és i ha estat sistèmica. Cal 
lluitar contra la corrupció? No, ja no hi ha 
temps. Les eines que té l’Estat per fer-ho 
ja es veu que són insuficients i ineficients.  

Mentre es jutgen corrupteles que van 
començar fa molts anys, ¿qui ens assegu-
ra que no n’hi ha d’altres en marxa que 
encara no sabem i que no es jutjaran fins 
d’aquí massa temps? El que cal és crear 
un sistema que eviti la corrupció.  

Ens cal un nou estat, copiar els estats 
més nets i transparents. Limitem man-
dats, limitem sous, reduïm despeses 
electorals, publiquem els comptes dels 
partits i les agendes dels càrrecs electes, 
garantim la restitució total de les sumes 
defraudades, establim un nou sistema de 
finançament de partits, eliminem les 
llistes tancades, eliminem la disciplina 
de vot, expulsem els parlamentaris que 
menteixen, facilitem les denúncies per 
corrupció i fem que no prescriguin els 

delictes, establim sistemes de total 
transparència i de supervisió i control 
ciutadà, creem sistemes per assegurar 
que es compleixen les promeses electo-
rals, fem un sistema judicial indepen-
dent, dotem-lo de mitjans preparats i eli-
minem indults i aforaments, acostem els 
polítics a la gent.  

Això és el que volem molts catalans 
més enllà de si som de dretes o d’esquer-
res. Volem ser demòcrates, participar en 
un veritable procés constituent. Els qui 
s’amaguen darrere les lleis i tenen el no 
com a resposta són esclaus i vividors 
d’aquest sistema polític espanyol que es-
tà fent aigües per tot arreu, incapaç de 
garantir els drets més fonamentals dels 
ciutadans.  

ALFONS CARRERAS DE CABRERA 
BARCELONA 

El cas Glòries 
Quins dos disbarats a Glòries! Se sabia 
que el subsol era força complicat perquè 
hi passen línies de metro i també de Ren-
fe. Per tant, amb aquest precedent és ele-
mental que prèviament calia fer un estu-

di geotècnic molt acurat i complet del 
terreny per evitar sorpreses importants 
a l’hora de fer l’obra. Si s’hagués fet així 
el pressupost ho hauria previst de mane-
ra que el contractista no tindria dret a re-
clamar augment de cost de l’obra (o tal 
vegada l’augment seria de poca enverga-
dura). Si l’estudi no va ser prou complet 
és lògic que hagin aparegut problemes, 
i en aquest cas la responsabilitat ja no és 
del contractista. 

Amb la col·laboració de tres governs 
municipals diferents, el primer gran 
nyap a Glòries va ser entestar-se a vo-
ler fer un parc en un punt tan emblemà-
tic i no pensar en la gran plaça central de 
l’Eixample. ¿Que no se sap que plaça i 
parc són dos conceptes urbans antagò-
nics? I al lloc sovint se’l continua qua-
lificant de plaça! 

Sí que s’hauria de situar un parc al sec-
tor, però mai en un punt on la prioritat 
recau en els valors típicament urbans. El 
problema d’ara és un segon disbarat que 
deixa empantanegat Glòries, però que 
queda petit al costat del primer. 

JOSEP OLIVA I CASAS 
VICEPRESIDENT D’AMICS DE LA CIUTAT 

Sobre la selectivitat 
 

Al juny es duran a terme les proves d’ac-
cés a la universitat. Milers d’alumnes ar-
reu de Catalunya ja comencen a prepa-
rar-les. Però ¿aquest sistema és el més 
correcte per triar a quina universitat 
hauran d’entrar aquests estudiants? Crec 
que uns exàmens fets en uns dies concrets 
no haurien de decidir-ho. Imaginem-nos 
que aquells dies els nervis els juguen una 
mala passada o teclegen malament uns càl-
culs a la calculadora i això fa que no puguin 
estudiar el que volien. 

El sistema educatiu ha de canviar. 
S’hauria de fer un seguiment durant 
molts anys perquè més d’un 60% de la no-
ta final per entrar a la carrera no es basés, 
únicament, en unes proves concretes. 

ALBA GONZÁLEZ BARRIOS 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació, 119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
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