cataleg_nuvies_ok

23/1/08

11:59

Página 2

cataleg_nuvies_ok

23/1/08

11:59

Página 4

TU ETS LA MÉS FORMOSA

I

II

III

IV

Ahir va anar a una inauguració. ¶ Hi feien una
exposició de no sé ben bé què, d’això modern. Una
fotògrafa de Barcelona. ¶ Va veure una amiga que
també s’hi havia apropat i van aprofitar per fer una
mica de repàs de tot: el nou pentinat de la dona de
l’alcalde, els preus del tomàquet i la malaltia del
del forn. ¶ L’amiga va dir que havia de marxar i va
marxar. ¶ Més o menys tot semblava normal fins
que la va veure. Aquella foto. Aquella foto la va
aterroritzar. ¶ La fotògrafa corria per la sala com si
no passés res, somrient i xerrant amb tothom. La
gent feia veure que no la veia, aquella foto. ¶ Els
del càtering, com si sentíssin ploure, van treure
més crosanets de formatge i més cava. i la gent en
va menjar. Com si res. ¶ Va marxar alterada i se’n
va anar a dormir sense deixar de pensar en el que
havia vist, tenia cada detall clavat a la retina. ¶ Va
trucar a l’amiga per comentar la foto, l’amiga no
s’hi havia fixat però li va dir que li havien agradat
els crosanets de formatge de la inauguració però
que el cava era massa calent. Sembla mentida, amb
el que els deu haver costat, i calent! ¶ Va trucar a la
seva filla, que no havia anat a la inauguració. Que
no havia vist la foto. Li va explicar el que havia vist.
La filla, emprenyada, li va dir que havien de fer-hi
alguna cosa. ¶ Que la despengin! Sí, sí, que la
despengin. Òstia, és que no hi ha dret! ¶ No podia
dormir, l’excitació de pensar que podia contribuir
a fer un món millor no la deixava descansar.

Una dona prepara el seu vestit de núvia. Avui no es
casa, ho va fer fa anys. ¶ Puja al cotxe de la seva
filla, enriolada. També hi ha l’altra filla, el seu jove,
les netes… ¶ Arriben al lloc acordat, sortint de la
ciutat, allà al trencant de mà esquerra. ¶ Es peta de
riure, totes s’han posat el seu vestit, a la filla no li
corda per darrere, l’altra filla fins i tot ha portat un
ram de flors, per fer més “juerga”, diu. Els vestits
tenen algunes taques, però és igual, per jugar ja fan
el fet. ¶ Després les netes també es posen els
vestits, les guants, les flors. ¶ S’ho passen de conya.

El segurata fa cara de flipat. Cada vegada li passen
coses més rares. ¶ Li explica a un col·lega mentre
fa un rebentat al bar. ¶ Tio, jo em pensava que la
meva feina seria una merda, avorrida. Guardar una
sala d’exposicions!! ¶ Doncs ahir, tio, va venir un
comando. Em vaig acollonir. ¶ Entren dues persones: bé una iaia i una dona d’uns quaranta. Però
feien cagar, tenien un tel als ulls, anaven amb molta
determinació. Entren, miren a banda i banda,
s’apropen a un quadre i pam! Tu, el treuen i l’emboliquen amb una manta que no sé ni d’on va sortir. Òstia! Jo flipava, dic, ara segur que em volen
pelar perquè ho he vist tot. Les dues ties se m’acosten i em diuen… ¶ Té, guarda això i que no es
torni a penjar. Ha quedat clar? ¶ Collons…. i tant!
Quina por. Mai no havia passat res tan fort.

El segurata intrigat va destapar-la.
Era un retrat d’ella.
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I VA N S E R F E L I Ç O S I VA N M E N J A R A N I S S O S
CÈLIA DEL DIEGO THOMAS

No recordo quantes vegades, en ocasions per
petició de la meva mare, m’he emprovat el seu vestit
de núvia. Aquell vestit que, curosament desat al
fons d’un armari, reclama en silenci l’ocasió de
tornar a la vida, encara que sigui per uns instants,
tota la il·lusió dipositada en un màgic dia del qual
se’ns comença a parlar al bressol, des dels contes de
fades, amb el fantàstic personatge del príncep blau.
Aquest és l’univers femení al qual evoca la nova
proposta de la Tanit Plana que, després d’anys
de cartografiar les memòries del seu cercle més
pròxim amb treballs fotogràfics molt personals,
com és el cas de Residència -un recull dels intensos
instants de convivència amb la seva àvia, just
després de la mort del seu avi- o Pròtesi -l’íntim
acarament dels diversos intents fallits de suïcidi
de l’altre avi, contraposats al seu propi desig, també
estèril, de ser mare-; ara ultrapassa la bombolla
familiar per explorar per primera vegada les
vivències de persones alienes al seu entorn. I ho fa,
precisament, per aprofundir en el desig particular
que les indueix a formar la seva pròpia família.
En aquest sentit, el fet de casar-se, “dur la núvia a
casa” o “fundar una casa”, esdevé el punt d’inflexió
entre la narració de la seva història i les dels altres.
Amb Per sempre convida un seguit de dones casades
vallenques a retrobar-se amb les noies casadores
que van ser tot posant davant la càmera amb els
respectius vestits de núvia alhora que les engresca
a submergir-se dins els seus àlbums familiars i
compartir amb ella tot d’anècdotes, curiositats
i reflexions que envolten aquest esdeveniment tan

important per a les seves vides: Des dels usos
posteriors que han donat al vestit que les acompanyà
durant la cerimònia i que, per a aquest projecte,
han tornat a lluir -l’abric que l’Anna va dur de ben
petita confeccionat amb la roba del vestit de núvia
de la seva mare o bé la túnica de verge Maria que
la Remei va cosir per a la seva filla amb el folre del
seu propi vestit- fins als records que conserven
del dia del casament, les significacions que
atribuïen a aquest ritu d’aparellament i tot allò
que ha representat o està representant per a elles.
Des de la complicitat compartida i la tendresa
amb la qual la Tanit sempre ha tractat als seus
protagonistes, presenta aquesta sèrie de retrats
tant íntimament personals com reflex d’un somni
col·lectiu. I és que cadascun d’ells, a més a més
de fer referència a l’experiència única de les models,
s’entrellaça amb la resta per bastir-se, en el conjunt
i en aquest context de lectura, com una icona
universal de la projecció personal que tota dona
fa vers l’acte de casar-se, així com també de la
transmissió d’aquesta il·lusió de mares a filles i,
fins i tot, d’àvies a netes.
Goso pensar que no és casual que aquest projecte
vegi la llum coincidint amb el naixement del
primogènit de l’artista ja que la seva trajectòria
es constitueix com un diari on cada instant i cada
detall esdevé rellevant. Un passeig per ella mateixa
en el qual els moments difícils reflectits en treballs
anteriors es veuen superats per aquest renovat
“Sí, vull” que la pròpia Tanit Plana ens ofereix.

TA N I T P L A N A

Barcelona, 1975
Li han estat concedits la Beca Fotopres’01 i el premi
“Descubrimientos” de Photoespaña2002 pel seu
treball IAIOS, l’any 2004 guanyà la beca d’Arts
Plàstiques Ciutat d’Olot amb el projecte
PRÒTESI, el catàleg del qual ha estat guardonat
amb la Menció Honorífica al millor llibre de
fotografia de l’any 2006 al festival Photoespaña2006.
Ha exposat a Photoespaña2003, la col·lecció CASA
va ser comprada pel Ministeri de Cultura de
França per passar a formar part del Fons Nacional
d’Art Contemporani; també ha exposat al festival
Terre d’Images 2004 a Biarritz, coordinada per La
Fábrica i el Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya,
a la Primavera Fotogràfica 2002 i 2004 i al
Fotoencuentros de Murcia 2006.
És professora d’expressió fotogràfica en la llicenciatura de Publicitat a la Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona) i al Trinity College (Barcelona).
És sòcia i membre fundadora del col·lectiu
NOPHOTO.

Capella de Sant Roc ESPAI CONTEMPORANI
Jaume Huguet 1 43800 Valls
Del 20 abril al 9 juny 2007
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