
EXTRACTE DE “WAYS OF SEEING” DE JOHN BERGER:


“En el nostre món urbà, pels carrers que caminem, en els busos que agafem, a les revistes que 
llegim; per murs, en pantalles: estem envoltats d’imatges d’una forma de viure… alternativa. Són 
imatges que, en alguns casos, recordarem; i fins oblidant-les, les haurem interioritzat breument: 
ens estimularan l’imaginació un instant, bé sigui per recordar-nos alguna cosa, bé per anticipar-la. 
Tanmateix… on és, aquesta altra forma de viure?”


EXTRACTE DE “PUTREFACTES” DE LA GOSSA SORDA:


“Que ningú s’ha fet ric treballant

que heu engreixat de plusvàlua en plusvàlua

Putrefactes

Un paisatge de verd uniforme

del color del vostre uniforme

Engreixat de plusvàlua en plusvàlua”


EXTRACTE DE “WAYS OF SEEING” DE JOHN BERGER:


“Per aquells que antigament vivien en viles al camp i posseïen les pintures a l’oli, l’idea de glamur 
no existia. Conceptes com gràcia, elegància o autoritat referien, aparentment, quelcom semblant: 
però en realitat eren coses diferents. En aquells temps, el teu lloc a la societat venia determinat a 
grans trets pel teu naixement, i per tant l’enveja personal era un sentiment molt menys familiar 
que avui dia. El glamur, sense enveja social, no pot existir. L’enveja esdevé una emoció familiar a 
partir del moment què la societat comença a avançar cap a una democràcia… i s’atura a mig 
camí. Quan l’estatus social és en teoria permeable a tothom, però a la pràctica en poden gaudir 
només uns pocs. 


El glamur és doncs quelcom nou. La societat ha canviat. Però les pintures a l’oli i la propaganda 
tenen molt en comú. I no ho veiem, de tant evident com és, sols perquè pensem que la pintura és 
quelcom artístic i la publicitat, comerç.”


EXTRACTE DE “PUTREFACTES” DE LA GOSSA SORDA:


“Des de sempre vau tindre molt clar

que ningú s’ha fet ric treballant

Heu engreixat de plusvàlua en plusvàlua”


EXTRACTE DE “WAYS OF SEEING” DE JOHN BERGER:


“Què hi ha, al voltant esta propaganda? Les pintures a l’oli estaven envoltades de marcs d’or, 
símbols de la riquesa del propietari. L’imatge i la publicitat s’envolten de nosaltres mateixos, tal 
com som. Les nostres ciutats estan empaperades d’imatges del que podríem comprar, de somnis 
als que t’inviten a entrar; però, també ens exclouen per ser tal com som ara mateix.”


EXTRACTE DE “PUTREFACTES” DE LA GOSSA SORDA:


“Des de sempre vau tindre molt clar

que ningú s’ha fet ric treballant”


