Dossier

Si tu i jo ens perdŽssim 
demˆ lÕun a lÕaltre
(una fotografia de l’11 de setembre)
de Davide Carnevali
Traducci— dÕAlbert Arribas

I. Arquetips de la infˆncia: lÕabsència del pare
La      agafa lÕ     de la mˆ, com una mare agafa de la mˆ 
el seu fill. Als seus peus, un llençol.
Darrere d’ells, una finestra s’obre pel vent. A fora la finestra
cau un cos.
La      posa una mˆ sobre els ulls de lÕ    . Se sent el soroll 
dÕun avi—.
A fora la finestra cau una fulla.
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II. Terˆpia de grup per afrontar el sentiment de pèrdua
LÕ



























 i la     es balancegen a l’ampit de la finestra. Cada
cop que sÕaboquen a lÕexterior s—n a punt de caure. A 
sota seu hi ha el buit.

   El meu somni recurrent Žs el segŸent: camino pel marge 
de la vorera fins que, sense una ra— concreta, o millor 
dit, per una ra— banal, banal’ssima, ensopego i caic, per˜ 
quan caic no caic a lÕasfalt, caic en un precipici que 
sembla que no sÕacaba mai, i mentre caic penso en la ra— 
per la qual he ensopegat, que Žs banal, banal’ssima.


   El meu somni recurrent Žs la segŸent: estic fugint per˜ 
no aconsegueixo c—rrer, o millor dit, aconsegueixo c—rrer 
per˜ el meu pas Žs lent, lent’ssim, perquè em pesen les 
cames, em pesa tot el cos, un vent fort bufa en direcci— 
contrˆria, i lÕaire oposa una enorme resistència al meu 
cos, una resistència antinatural.






   La meva por mŽs gran Žs la segŸent: quan em trobo en 
un lloc situat a gran altura, i a sota meu la terra Žs lluny 
i al meu davant lÕespai estˆ lliure, tinc por de caure, o 
millor dit, no tinc por de caure, tinc por de llançar-me 
voluntˆriament al buit.
   La meva por mŽs gran Žs la segŸent: no mÕha sabut 
explicar mai ningœ com sÕho fan els avions per volar, 
jo no hi entenc gens, dÕaerodinˆmica, i continuo trobant 
antinatural que lÕhome pugui volar.
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   La meva recança mŽs gran Žs la segŸent: una vegada 
vaig  anar  de  vacances  a  una  gran  ciutat  plena  de 
gratacels i no tenia la cˆmera de fer fotos, o millor dit, 
la tenia per˜ sÕhavia trencat. Havia caigut a terra just 
desprŽs de baixar de lÕavi—. No recordo gairebŽ res 
dÕaquelles vacances. ƒs natural.
  La meva recança mŽs gran Žs la segŸent: haver-te perdut.

LÕ     i la     tanquen la finestra.
Fa un dia de sol esplèndid.

III. All˜ natural i all˜ antinatural
La finestra s’obre pel vent. L’    va a tancar la finestra.
LÕ     surt.
La finestra es torna a obrir.
Entra lÕ    i va a tancar la finestra. L’     surt.
La finestra es torna a obrir.
Entra lÕ    i va a tancar la finestra. L’     surt.
La finestra es torna a obrir.
Entra lÕ    i va a tancar la finestra. La finestra es torna a obrir.
LÕ    surt per la finestra.
La     s’aboca a l’ampit de la finestra. Del cel cauen objectes.
La     comença a fer fotografies dels objectes que cauen, a
través de la finestra, utilitzant la finestra de marc.
LÕ     estˆ cansat. Li costa respirar.
El joc de la finestra pot continuar tant com es vulgui.
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IV. Algunes lleis de lÕaerodinˆmica
LÕ






 i la     s’alternen. Escriuen en els vidres de la finestra,
com en una pissarra.

Ñ 

La llei de gravitaci— universal elaborada per Newton 
sostŽ que dos cossos, respectivament de massa m1 i 
m2, sÕatrauen amb una força dÕintensitat directament 
proporcional al producte de les masses i inversament 
proporcional al quadrat de la distˆncia que els separa. 
Aquesta força tŽ una direcci— paralálela a la recta que 
uneix els baricentres dels cossos considerats. Per tant:

Ñ 

on  F    1  Žs  la  força  amb  què  lÕobjecte  1  Žs  atret  per 
lÕobjecte 2; G Žs la constant de gravitaci— universal, que 
equival aproximadament a 6,67 x 10-11 Nm2 kg-2; m1 i m2 
s—n les masses dels dos cossos, i r1 i r2 s—n els vectors 
posici— de les masses.

Ñ 

La llei general de la caiguda lliure sostŽ que els cossos, 
en  caure  verticalment  cap  a  la  superf’cie  terrestre, 
experimenten una acceleraci— calculable com a:
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Ñ 

on G Žs la constant de gravitaci— universal; M Žs la massa 
de la Terra; mg Žs la massa de lÕobjecte que experimenta 
la força gravitat˜ria; r Žs la distˆncia del cos respecte al 
centre de la Terra.

Ñ 

Per˜ en el buit, Žs a dir, en absència de matèria en un 
volum dÕespai, els cossos cauen tots amb la mateixa 
acceleraci—, independentment de llur massa.

Ñ 

Una fulla i un home, per exemple, si es deixessin caure 
exactament en el mateix moment des del marge dÕun 
precipici que descend’s en el buit, tocarien el fons del 
precipici exactament en el mateix moment.

Ñ 

No hi ha diferència entre cos i cos.

Ñ 

ƒs un principi molt senzill.

Silenci.
Ñ 

Tot i aix’ el buit no Žs experimentable a la natura.

—

És reproduïble només artificialment.

Ñ 

ƒs una cosa extremadament antinatural.

A fora la finestra, cau un llençol.
DesprŽs cau una pluja de fulles, que cobreix el llençol.
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V. La reificació del cos en la societat global
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
Silenci.
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
Silenci.
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
Silenci.
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
Silenci.
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
Silenci.
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
una cˆmera de fer fotos.
Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
una fotografia. Silenci.
Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la 
una fulla. Silenci.
Fosc sobre la     . Llum sobre lÕ
un avi— en miniatura. Silenci.
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Fosc sobre lÕ    . Llum sobre la     . Al lloc de la      hi 
ha una pluja de fulles. 
Silenci.
Llum tambŽ sobre lÕ    . Al lloc de lÕ    hi ha la finestra.
Silenci.
Queden en la llum la finestra d’una banda i la pluja de fulles de
lÕaltra, allunyades entre si. LÕ     i la      en canvi s—n a la 
foscor. NomŽs se sent la seva respiraci—.
El joc de les substitucions pot continuar tant com es vulgui.

VI. La limitaci— de la idea de pol’tica segons Hanif Kureishi
Dos cossos fan lÕamor en un soterrani i recreen el m—n en la 
seva totalitat.

VII. Dixi inherent i interpretaci— de la imatge
Al voltant de la 
Allunyat de la  













  hi ha llum.
, lÕ     sÕha quedat en lÕombra.

  A casa de la meva mare sÕhan conservat els retrats de 
fam’lia. Quan era petita mÕatreien les fotografies dÕun 
home que no havia conegut mai. Jo li preguntava a 
la meva mare: ÇMamˆ, per˜ aquest senyor sempre ha 
viscut aqu’?È. I cada vegada la meva mare mÕexplicava 
la mateixa hist˜ria, la hist˜ria de com el meu pare havia 
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constru•t aquella casa amb les seves pr˜pies mans, i que 
el meu pare era part dÕaquella casa, i que es quedaria 
en aquella casa per sempre mŽs. La idea era bonica i la 
hist˜ria emocionant. Per˜ la meva mare no entenia que 
quan jo deia Çaqu’È, no em referia a aquella casa. Quan 
jo deia «aquí», em referia a la fotografia.
La finestra s’obre pel vent.
A fora la finestra fa un dia de sol esplèndid.
Se senten, cada cop mŽs clarament, sorolls dÕobjectes caient del cel.

VIII. La belleza es tu cabeza
LÕ     i la     passen corrents a través de la finestra. De tant
en tant se sent el soroll dÕun avi— que passa sobre els seus caps. 
SÕalternen.
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 

la proporci— de les formes
lÕharmonia de les l’nies
la profunditat dels camps
el contrast, aquest contrast
entre primer pla i segon pla

Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 

lÕabsència
dÕespai
de temps
la mesura del moment prec’s en què el que Žs animat perd 
lÕˆnima i nÕadquireix una altra, la mesura del moment 
prec’s en què es fa impossible entendre si el cos Žs viu o no
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Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 

el cos del subjecte
qui Žs?
per què es troba aqu’, en aquest moment?
què vol dir Çaqu’È?
i quan Žs Çaquest momentÈ?

Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 

el pas
del m—n real
fora del marc
al m—n ideal
en el seu interior

—

amb què es mesura la bellesa d’una fotografia?

Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 

amb el que mostra
o amb la seva voluntat dÕamagar?
amb el que queda tancat a lÕinterior
o amb el que queda excl˜s a lÕexterior?
amb la capacitat de fer dÕuna imatge el m—n en la seva 
totalitat
o amb la capacitat de fer imaginar la totalitat del m—n 
que no estˆ comprès en aquella imatge?

Ñ 
—
Ñ 

què és una fotografia al cap i a la fi
sin— la mesura dÕuna absència?

La corredissa sÕatura quan lÕ     ensopega i cau. Sobre el seu 
cap passa un avi— en miniatura. LÕ     es queda a terra.
La      li fa una foto.
Cau un llençol i cobreix el cos de lÕ    .
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IX. La limitació de la idea de política segons Hanif Kureishi (2)
Fosc.
Dos cossos fan lÕamor en un soterrani i recreen el m—n en la 
seva totalitat. Llum.
Un dels dos cossos Žs el de la     . LÕaltre estˆ cobert amb un 
llençol.

X. Iconof’lia i interpretaci— de la imatge
Al voltant de lÕ
Allunyada de lÕ


 













 hi ha llum.
, la      sÕha quedat en lÕombra.

   Quan era petit, la bossa de la meva mare estava plena de 
fotografies. Fotografies dels avis, del pare, i fins i tot una
foto meva. Jo no entenia per què tenia a la butxaca i no a 
la tauleta de nit totes aquelles fotografies. ÇMamˆ, per 
què vols totes aquestes fotografies si sempre les tens aquí
tancades?È, li preguntava. I ella em responia que grˆcies a 
les fotografies no trobava a faltar les persones que estimava.
La meva era una foto de quan vaig nŽixer, jo no mÕhavia 
vist mai aix’ de petit abans, i no trobava cap semblança 
entre aquell nad— i jo. De manera que un dia li vaig dir: 
ÇMamˆ, em sembla que no trobes a faltar la persona 
equivocadaÈ.

Se sent el soroll d’una finestra que s’obre pel vent. Tot i així, la
finestra es queda tancada.
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XI. El consum dÕimatges en la societat global
Fosc sobre una fotografia de l’
de la     . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de la 
fotografia de l’    . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’
de la     . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de la 
fotografia de l’    . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’
de la     . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de la 
fotografia de l’    . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’
de la     . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de la 
fotografia de l’    .
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’
de la     . 
Silenci.



















. Llum sobre una 





. Llum sobre una fotografia









. Llum sobre una 





. Llum sobre una fotografia











. Llum sobre una 
. Llum sobre una fotografia





. Llum sobre una fotografia






. Llum sobre una 
. Llum sobre una fotografia
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Fosc sobre una fotografia de la     . Llum sobre una 
fotografia de l’    . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’    . Llum sobre la fotografia
dÕuna cˆmera de fer fotos. 
Silenci.
Fosc sobre la fotografia d’una càmera de fer fotos. Llum sobre
la fotografia d’una fotografia.
Silenci.
Fosc sobre la fotografia d’una fotografia. Llum sobre la
fotografia d’una fulla.
Silenci.
Fosc sobre la fotografia d’una fulla. Llum sobre la fotografia
dÕun avi— en miniatura. 
Silenci.
Fosc sobre la fotografia d’un avió en miniatura. Llum sobre la
fotografia d’una pluja de fulles.
Silenci.
Fosc sobre la fotografia d’una pluja de fulles. Llum sobre la
fotografia d’una finestra.
Silenci.
Fosc sobre la fotografia d’una finestra. Llum sobre una
fotografia de la     . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de la     . Llum sobre una 
fotografia de l’    . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’    . Llum sobre una fotografia
de la     . 
Silenci.
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Fosc sobre una fotografia de la     . Llum sobre lÕ    . 
Silenci.
Fosc sobre una fotografia de l’    . Llum sobre la     . 
Silenci.
LÕ     i la      estan iláluminats, lÕun al costat de lÕaltre, 
per˜ allunyats entre si.
El joc de les substitucions pot continuar tant com es vulgui.

XII. El fracˆs de la terˆpia de grup per afrontar el sentiment 
de pèrdua
LÕ













 i la 






 s—n lÕun al costat de lÕaltre, per˜ no es veuen.

  Si jo et perdo demˆ
el nostre m—n imaginat 
quedarˆ tancat
dins del marc 
d’una fotografia,
cada dia
la mateixa imatge, 
cada dia,
i dia rere dia
la meva mirada consumirˆ 
la imatge de tu,
fins que no quedi
ni el teu cos,
ni la imatge del teu cos, 
ni el seu record,
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sin— nomŽs la marca 
de la seva absència.
LÕ     i la      sÕapropen lÕun a lÕaltre, cada cop mŽs, cada 
cop amb mŽs força. Els dos cossos sÕatrauen amb una força  
dÕintensitat  directament  proporcional  al  producte  de  les 
masses i inversament proporcional al quadrat de la distˆncia 
que els separa. Aquesta força tŽ la direcci— paralálela a la l’nia 
que uneix els baricentres dels cossos desitjats.

XIII.  La  limitaci—  de  la  idea  de  pol’tica  segons  Hanif 
Kureishi (3)
Dos cossos fan lÕamor en un soterrani. Llum.
Cap dels cossos no Žs present, ambd—s cossos s—n nomŽs 
imaginats. ƒs el m—n en la seva totalitat.

XIV. El m—n en la seva totalitat
LÕ













 i la 






 miren els seus cossos imaginats.

   Dos cossos fan lÕamor en un soterrani. Si aconsegueixes 
imaginar els dos cossos lÕun sobre lÕaltre, lÕun dintre 
lÕaltre, la manera en què es mouen, la forma que prenen, 
si aconsegueixes imaginar-los, si aconsegueixes fer de la 
imaginació una finestra al món, aleshores has recreat el
m—n en la seva totalitat.
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   Per˜ si en canvi els veus, si veus amb els teus propis ulls 
aquests dos cossos, lÕun sobre lÕaltre, lÕun dintre lÕaltre, 
si mires deliberadament aquests dos cossos, la manera en 
què es mouen, la forma que prenen, si els veus, aleshores 
el m—n que has creat queda tancat a lÕinterior del marc 
limitat dÕuna sola imatge.


  Una imatge antinatural.


   Amb què es mesura la bellesa dÕuna imatge? Amb el 
tema que representa o amb la mirada de qui observa?


  Intenta imaginar:







  Un home baixa rˆpid els pisos dÕun edifici alt’ssim. 
LÕedifici estˆ en flames, per la qual cosa lÕhome ha 
dÕutilitzar les escales. Corre per les escales, un esgla— 
rere lÕaltre, un pis rere lÕaltre, a fora la finestra fa 
un dia de sol esplèndid. LÕhome baixa rˆpid, ja no 
compta els esglaons de lÕedifici i sembla que no hi 
hagi  diferència  entre  el  punt  per  on  lÕhome  passa 
en aquest moment i el punt dÕon havia sortit. Per a 
lÕhome, lÕœnica cosa que ho diferencia Žs que un pis 
rere lÕaltre el seu pas es torna mŽs lent, lent’ssim, 
perquè li pesen les cames, li pesa tot el cos. Fins que 
lÕhome es veu obligat a aturar-se.
Tot i aix’, lÕhome no sÕha aturat perquè estˆ cansat.
LÕhome sÕha aturat perquè sÕhan acabat les escales. A sota 
dÕell hi ha un precipici que sembla que no sÕacaba mai. 
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I aquesta serˆ per a ell, fins al final de la seva vida, la 
imatge de la fi del món.
LÕhome gira cua, torna a pujar els esglaons un a un, a poc 
a poc, sense pressa, perquè el cam’ de tornada sempre Žs 
mŽs curt que el trajecte recorregut a lÕanada. De mica en 
mica torna a pujar tots els esglaons i arriba al replˆ dÕon 
havia sortit. Obre la finestra, perquè ja costa respirar. 
A fora la finestra fa un dia de sol esplèndid. Ara, en la
baixada no perd força, sin— que guanya velocitat. 










   Observa aquesta imatge:




  Un home baixa rˆpid els pisos dÕun edifici en flames. 
Cada cop mŽs rˆpid.

Cˆmeres de fotos disparant.

XV. PerdreÕs demˆ lÕun a lÕaltre
LÕ     allarga el braç en direcci— a la      . La       sÕinclina cap a lÕ    . Les seves mans ara estan estirades lÕuna 
cap a lÕaltra. Per˜ no aconsegueixen tocar-se. LÕ      i la 
     es queden aix’, drets, poc separats lÕun de lÕaltre, sense 
poder-se ni fregar.
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