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Un jove Yves
Saint Laurent de
tan sols 19 anys
va entrar als ta-
llers del rei del
glamur de la dè-
cada, Dior, el juny
del 1955, després
d’haver guanyat
un concurs de dis-
seny molt relle-
vant. Dos mesos
després Avedon
va triar el primer
vestit de nit que
va fer per a la fir-
ma per a la foto
Dovima i els ele-
fants. El 1957,
quan va morir
Dior, va assumir la
direcció creativa
de la casa i la seva
primera desfila-
da, el 1958, va ser
un gran èxit per-
què rejovenia de
cop l’alta costura.
L’última col·lecció
va ser el juliol del
1960 i de seguida
va obrir la seva
pròpia firma bus-
cant noves for-
mes d’expressió
del chic francès,
amb influència de
la moda dels car-
rers en plena ebu-
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ovembre del 2010. París.
La foto Dovima i els ele-
fants supera totes les esti-
macions previstes en ser

venuda a Christie’s per 841.000 eu-
ros. 55 anys abans, Richard Avedon
es convertia en un pioner en fotogra-
fia de moda en sortir dels habituals
estudis i carrers chic i col·locar la be-
lla model nord-americana en una lo-
calització exterior d’impacte. A ningú
pot sorprendre que hi hagi un abans
i un després d’aquest retrat que
aconsegueix vendre glamur situant-
lo en el lloc més inadequat: entre la
bestialitat de dos elefants gegants a
sobre d’una bruta plataforma de pa-
lla del Cirque d’Hivern de París. La
gràcia és el contrast. Avedon va ju-
gar amb elements contraposats i va
guanyar.

La seva amiga Dovima i el vestit,
de Dior, representaven en aquell mo-
ment el súmmum de l’elegància. La
model, nascuda com a Dorothy Vir-
ginia Margaret Juba el 1927, treballa-
va en una botiga de caramels el 1949
a Nova York quan algú de la revista
Vogue la va veure i va quedar tan im-
pactat que la va convidar a posar da-
vant d’un mestre com Irving Penn.
La noia, que es va fer dir com les
dues primeres lletres dels seus
noms unides, dotava les imatges
d’un aire misteriós, majestuós i alho-
ra dolç que encantava els editors de
moda. Va arribar a ser la model més
ben pagada de l’agència Ford i tam-
bé surt a Funny face, al costat d’Au-

N

drey Hepburn. Encarnava el somni
dels anys 50: una noia de classe bai-
xa podia arribar a l’èxit, a convertir-
se en tota una dama educada i ele-
gant, a adorar el luxe i triar un bon
marit i el New Look de Dior per ves-
tir-se. El dissenyador francès va re-

presentar com ningú aquest ideal de
bellesa i estil. El vestit de la imatge,
creat per Yves Saint Laurent per a la
firma, és un clar exemple del gust
per les sedes, les llaçades i la sofisti-
cació nocturna d’una època en què
la classe alta i les dames del cinema

marcaven la pauta global.
Dovima (que considerava
que ella i Avedon eren
”ànimes siameses”) el
llueix de manera teatral,
aparentment oblidant la
càmera.
Avedon, que feia cinc anys
que havia començat la se-
va carrera, volia dotar de
vida la fotografia de moda,
els seus models, els esce-
naris i la composició, i ho
va fer tan bé que en les
dues dècades següents el
seu nom va ocupar un lloc
al cim del gènere. Però la
moda no va ser la seva
única inquietud. El fotò-
graf, desaparegut el 2004,
va implicar-se en els pro-
blemes socials del món, i
va plasmar des de les víc-
times de Vietnam fins a la
caiguda del Mur de Berlín.
Destaca la seva tasca com
a retratista, tant de ciuta-
dans anònims del sud dels
EUA com de grans perso-
nalitats: n’aconseguia ex-
pressions úniques perquè
els sotmetia a sessions

llarguíssimes fins que s’esgotaven i
deixaven sortir l’ànima. Una bona
prova n’és una altra imatge venuda
en la mateixa subhasta del mes pas-
sat per 169.000 euros, on Marilyn
Monroe apareix absolutament des-
valguda. ❋

Glamur entre elefants

‘Dovima i els elefants’, fotografia de Richard Avedon

‘Dovima i els
elefants’.
Agost del 1955.
Richard Avedon.
Subhastada a
París el 20 de
novembre, és
l’obra del
fotògraf més
ben pagada fins
ara. N’hi ha
còpies al Met i al
Moma de Nova
York
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es Ter-Cat (Tertúlies Catalanes
de ciència-ficció, fantasia i terror)
apleguen aficionats interessats
en els gèneres de fantasia en llen-

gua catalana. És un grup obert al qual
són convidats lectors acèrrims, jugadors
de rol, amants dels còmics, editors de
fanzines, i també escriptors novells i pro-
fessionals. La creació de la revista Catar-
si (www.catarsi.cat) va ser la primera
iniciativa del col·lectiu, i l’any passat es
va celebrar la primera edició dels premis
literaris Ictineu –que reben el nom del
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submarí de Monturiol–, per tal de reco-
nèixer les millors obres del gènere (origi-
nals i traduccions) en llengua catalana.
És un gest de normalització. Arreu tenen
premis similars, i els Ictineu es van inspi-
rar en els Ignotus estatals. “El que inten-
tem és potenciar el català en un gènere
que està molt malament; les editorials
pràcticament només aposten per l’àmbit
juvenil, i cal que es posin al dia”, opina
Eloi Puig, promotor dels guardons.

Els II Premis Ictineu 2010 es van lliu-
rar dissabte passat en les XVII Ter-Cat, a

l’Hospitalet de Llobregat. Es va escollir
com a millor novel·la fantàstica en català
Mans lliures, de Jordi de Manuel, políti-
ca-ficció sobre l’assassinat d’un candidat
a la presidència de Catalunya que pro-
mou la independència. La millor novel·la
fantàstica traduïda al català va ser Colli-
ta negra, de Susana Vallejo, segona part
de la tetralogia Porta Coeli. En l’apartat
de contes va guanyar Descodificació
aberrant, de Sònia Boj, i el millor conte
traduït va ser Un reflex en la mirada,
també de Susana Vallejo. ❋
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