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en circulación a la sobremesa infinita, una puesta en escena que tiene por 

objetivo hacer sentir como en casa a cinco desconocidas que compartirán 

el rato de después de comer. Compartirán comida, historias, anécdotas, 

y sobre todo, tiempo. Este proyecto es, en definitiva, una celebración a 

los objetos que, sin que los veamos, nos conectan con los nuestros. Los 

objetos llenan la mesa de sentido físico y los objetos hacen de la mesa un 

lugar para estar. Y es de esta manera que la mesa se convierte en el eje de 

esta historia a partir de la cual se conforman las relaciones entre las per-

sonas. Un mueble que representa el punto de reunión donde, desde hace 

milenios, las personas no solo comían, sino que se calentaban, sentaban, 

esperaban, veían crecer los niños y desaparecer a los mayores, se observ-

aban y callaban o compartían sonrisas. Pero dónde siempre, siempre, y 

de manera casi ritual, se explicaban historias. Y también el lugar donde 

empieza la nuestra.

 Everything begins with people gathered around the table, en-

joying each other’s company and watching time pass by with every sip of 

coffee. Coming together in a shared time and space unveils our most hu-

mane side. Sobretaula is a key element of the Mediterranean identity, as it 

fundamentally embodies the meeting point where people have assembled 

since the beginning of time to eat, interact and ultimately connect. The 

fast-paced rhythm of today’s society is leading to a gradual loss of the time 

we spend enjoying these kinds of gatherings. We all eat quickly and alone. 

The progressive disappearance of the sobretaula also implies a loss and 

damage in the quality of our relationships. That’s why it is essential to find 

mechanisms to enhance the beauty and the value hidden behind the act 

of coming together. Al voltant de la taula is a meditation on time, rhythms 

and the beauty of every day. The project seeks to protect and cherish the 

sobretaula and to reclaim the importance of preserving its cultural and in-

terpersonal significance and value. Because reclaiming this unique space 

means, in other words, taking care of each other. But how can we do it? 

The project materializes in nine different ordinary objects, those everyday 

elements we often see laying around the table. These objects also become 

active agents that interfere with the relations between people. The ob-

ject then becomes a link between the subjects as it keeps them sitting, 

chatting and sharing the time of sobretaula, and thereby prolonging the 

time of the gathering. As we said before, al voltant de la taula takes form 

in nine symbolic objects that respond to the same question: what keeps 

you spending more time in la sobretaula? These objects become alive in 

la sobretaula infinita, a performance in which five strangers share the 

time after having a meal. This performance aims to make everyone feel 

like home. They will share food, stories and tales, but far and foremost, 

they will share their time. This project is, in essence, a celebration of the 

everyday objects which, silently, connect us with other people. They fill 

the table with significance and make it a place to comfortably be. And of 

course, that’s how the table becomes the core of this story and also the 

place where every relationship begins. A piece of furniture that represents 

the meeting point where, since the beginning of time, people not only ate, 

but also cuddled, sat, waited, saw kids grow and elderly go, watched each 

other and remained silent, handled each other’s bad mood and shared 

smiles. But where always and above all, and almost in a ritualistic way, 

told stories. And also the place where our story begins.

     

Tot comença asseguts al voltant de la taula, gaudint de bona compa-

nyia i fent córrer les hores entre cafès i rialles. Seure junts compartint 

un mateix espaitemps revela la nostra inclinació més humana. La so-

bretaula forma part de la identitat cultural mediterrània i és, en essèn-

cia, un espaitemps de reunió i de relació entre persones. L’agitat ritme 

de la societat contemporània està reduint progressivament la durada 

d’aquests espais de reunió. Ara mengem de pressa i sols. La desapa-

rició de la sobretaula porta implícit el deteriorament de les relacions 

entre persones. Davant aquesta situació, és imprescindible trobar me-

canismes que permetin retornar el valor als espais de relació que han 

quedat confinats en un segon pla. Al voltant de la taula és doncs una 

meditació sobre el temps, els ritmes i la quotidianitat. La voluntat del 

projecte és conservar l’espai-temps de la sobretaula i reivindicar-ne 

el seu valor tant interpersonal com cultural. I és que preservar aquest 

espai significa, en altres paraules, cuidar-nos entre nosaltres. I com 

podem fer-ho? El mitjà de formalització és l’objecte quotidià, és a dir, 

tots aquells elements que conformen la taula que alhora medien les 

relacions que s’hi generen. L’objecte esdevé així un nexe entre les per-

sones, que les força a compartir el temps de sobretaula i, en la mesura 

que sigui possible, dilatar-lo. El projecte es materialitza en nou object-

es simbòlics que responen a una mateixa pregunta: què et manté al-

largant una sobretaula? Aquests objectes es posen en circulació a la 

sobretaula infinita, una posada en escena que té per objectiu fer sentir 

com a casa a cinc desconegudes que compartiran l’estona de després 

de dinar. Compartiran menjar, històries, anècdotes, i sobretot, com-

partiran temps. Aquest projecte és, en definitiva, una celebració als 

objectes que, des de darrere els bastidors, ens connecten amb els 

nostres. Els objectes omplen la taula de sentit físic i els objectes fan 

de la taula un lloc per estar-s’hi. I, és clar, és així com la taula esdevé 

l’eix d’aquesta història a partir de la qual es conformen les relacions 

entre les persones. Un moble que representa el punt de trobada on, 

des de fa mil·lennis, les persones no només menjaven, sinó que s’es-

calfaven, seien, esperaven, veien créixer els nens i desaparèixer els 

vells, s’observaven i callaven, s’empassaven mals humors o compar-

tien somriures. Però on sempre, sempre, i de manera gairebé ritual, 

s’explicaven històries. I també el lloc on comença la nostra, d’història.

 Todo empieza sentados alrededor de la mesa, disfrutando 

de buena compañía y pasando las horas entre cafés y risas. Sentarnos 

juntos compartiendo un mismo espacio tiempo revela nuestra inclin-

ación más humana. La sobremesa forma parte de la identidad cultural 

mediterránea y es, en esencia, un lugar de reunión y de relación entre 

personas. El agitado ritmo de la sociedad contemporánea está reduc-

iendo progresivamente el tiempo que dedicamos a estos espacios 

de reunión. Ahora comemos rápido y solos. La desaparición de la so-

bremesa lleva implícita el deterioro de las relaciones entre personas. 

Ante esta situación, es imprescindible encontrar mecanismos que 

permitan devolver el valor a los espacios de relación que han queda-

do relegados en un segundo plano. Alrededor de la mesa es pues una 

meditación sobre el tiempo, los ritmos y la cotidianidad. La voluntad 

del proyecto es conservar el espacio tiempo de la sobremesa y reivin-

dicar su valor tanto interpersonal como cultural. Y es que preservar 

este espacio significa, en otras palabras, cuidarnos entre nosotros. ¿Y 

cómo podemos hacerlo? El medio de formalización es el objeto cotidi-

ano, es decir, todos aquellos elementos que conforman la mesa y que 

a la vez intervienen en las relaciones que en esta se generan. El objeto 

se convierte así en un nexo entre las personas, que las mantiene com-

partiendo el tiempo de sobremesa y lo dilata. El proyecto se materiali-

za en nueve objetos simbólicos que responden a una misma pregunta: 

¿qué te mantiene alargando una sobremesa? Estos objetos se ponen 
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    01.

Els nostres amics

beneïnt la taula

Manual de lectura

El que ara sostens a les teves mans no s’ha d’entendre com un llibre, 

ni com un text massa formal que té principi i fi.  Al voltant de la taula 

és una recopilació de converses transcrites, de passatges d’aquí i 

d’allà, de fotografies i records de la infantesa. És una publicació on 

l’anàlisi cultural  i el diari personal s’entrellacen constantment, i els 

temes s’exploren a partir de les associacions mentals que tracem a 

mida que evoluciona el procés. És la plasmació del lliure esdevenir 

dels records, filats pels coneixements que hem anat adquirint, vivint.

 

Aquest format del llibre convida a deixar-se portar per la tendència 

natural de la ment a divagar. És per això que cada vincle establert 

entre els records de la infantesa i les cites dels nostres referents 

preferits, permet que el present viatgi a través de l’espai i el temps 

a fi d’establir -com diu Moyra Davis- ‘connections 200 years apart’. En 

conseqüència aquesta memòria no té un capítol específic de refer-

ents, perquè els trobem constantment connectats amb el contingut 

que va apareixent. Hem trobat els referents o els referents han ving-

ut han vingut a nosaltres pel mateix procés creatiu, i és per això que, 

indiferentment de la disciplina on es desenvolupen, sempre s’entrel-

lacen amb el text a través d’associacions. 

 

El format aparentment caòtic de la memòria busca que la lectura 

sigui mòbil, i a vegades fragmentada. És evident doncs que l’escrip-

tura ha estat també així; hem parat sovint per escriure a la llibre-

ta i copiar passatges, traient llibres de l’estanteria. M’aturo perquè 

sumo. I aquest és precisament el seu esperit, el transmetre l’es-

poneïtat del procés creatiu, un procés que s’interrompeix constant-

ment per nous estímuls mentre flueix. Busquem, provoquem que el 

lector faci connexions, les seves connexions. Si és així el lector tam-

bé suma al procés creatiu i fa d’aquest treball quelcom viu, dinàmic, 

circular, sense principi i fi. Un espai, el d’aquesta lectura, on arribar 

al final pot suposar tornar al començament. Al voltant d’una taula, el 

titulem. No és cert que qui fa una volta comença a caminar i sempre 

torna al punt on ha començat? La nostra taula és rodona per poder 

voltar. Per poder tornar. Per tenir la certesa que si marxes sempre 

pots tornar. Qui torna no se sent mai perdut. 

 

Al voltant de la taula és una invitació a acompanyar-nos a seure sota 

el sol l’estoneta que hi ha entre després de dinar i abans de recollir 

els plats. On l’espai de transició quan ja tenim les panxes ben tipes 

esdevé una ‘placa de Petri per les idees’. I la conversa entre les per-

sones, un espai buit on tota imatge, inventari, o idea és possible.

[01]

[02]

[03]
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*Aquest text, tot i la seva aparent incoherència amb la resta de la 

memòria, és l’amulet que ha servit de guia al llarg del procés. El 

poema que s’esmenta posteriorment esdevé una brúixola -segu-

rament més per nosaltres que per tu, estimat lector- que sempre 

que ho necessitem ens retorna el nord, la direcció i ens recorda 

quin és el veritable propòsit darrere Al voltant de la taula.

POEMA

CAIXA

Proleg´

SABATA

l’amulet

LES COSES QUE MÉS NECESSITES ARRIBEN
QUAN MENYS LES ESPERES 

27. 02. 2021
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I Sunday Night ha tornat, però aquesta vegada de manera diferent. 
Potser de manera més madura. O pel contrari, més nena, perquè 
sento que em connecta amb la meva essència. Percebo que re-

cupero la direcció, entenc el sentit del que faig i vull fer. Recupe-

ro el perquè. I em sento profundament agraïda. I és per això que 
em costa molt donar les gràcies. I sembla irònic, però no ho és. 
Perquè és impossible posar paraules a una gratitud tan absoluta i 

em fa molta por perquè digui el que digui, digui com ho digui, les 
paraules mai faran justícia a com em sento. És per això que aquest 
treball no pretén revelar grans coses. Simplement vull retornar a 

aquests llocs, recuperar la mirada curiosa capaç de revelar la be-

llesa de les coses, to make use of the things around me. Vull donar 
les gràcies a tots els qui m’envolten. Vull que totes les persones 

a qui estimo s’hi vegin representades perquè aquesta història és 

en realitat la seva història i perquè és gràcies a elles que sóc. Que 

sóc on sóc i que sóc qui sóc. I és que totes aquestes històries hi 

caben en els espais entre els versos de Carver o dins de la petita 

caixa de pedretes incrustades que ja no necessito portar a la bu-

txaca. De la mateixa manera que la memòria hi cap dins una capsa 
de sabates. La mateixa capsa de sabates que tots tenim oblidada 
sota un piló de diaris, dins l’armari del fons, allà a baix al garatge.
 
Així que, sense més demora, deixem que comenci aquesta his-
tòria, la nostra història que, ara que la llegeixes, es convertirà 
també en la teva. I és que volem que la sentis com a teva. Que 
quan acabis de llegir-la et sentis una mica més ple, més lliure, 
més conscient. Que la pròxima vegada que seguis a una taula, 
aixequis el cap cap al cel i somriguis perquè ens recordis. Si us 
plau, pren lloc i seu còmodament al voltant de la taula. Sigues 
benvinguda a la nostra petita sobretaula.

Li explicava el TFG al meu tiet. He rebut la seva resposta. He rigut 
i després li he estat donant voltes. Què és el que realment vull 
fer. Quin és el propòsit darrere aquest projecte? Què em mou? És 
gràcies a ell que he recuperat Sunday Night de Raymond Carver.

Quan tenia sis anys la meva àvia em va regalar una caixe-

ta petita, tan petita com una pilota de ping-pong, recoberta 
de pedretes de colors incrustades. No va ser un regal bonic 

ni tranquil. Me la va donar un dia que jo cridava enfadada, o 
trista o impotent, o les tres coses a la vegada. Plorava descon-

soladament, fent justícia a com m’havia descrit la meva àvia 
aleshores a ‘Al voltant de la taula’, un llibre que va escriure a 
mode de biografia familiar i que ara, dotze anys després, dóna 
nom a aquest projecte. “L’A, tota passió i temperament, expres-
sa els seus sentiments amb contundència. Té un món personal 
molt ric on es refugia quan l’entorn no li agrada. T’agafa i et con-
quista quan està de bones amb les seves moixaines. I quan està 
de males, millor deixar que passi la tempesta per apropar-s’hi.” 

Davant la desesperació i amb aquesta intuïció mig de bruixa 
que només tenen les àvies, va pensar que aquella caixeta em 
tranquil·litzaria més del que ningú podia arribar a fer-ho. I es 

veu que va ser així, perquè encara avui la duc a sobre sempre 
que penso que tinc una mica de por o que necessito una mica 

de sort. El tacte dur de les pedretes de colors em relaxa, augu-

ra que tot anirà bé. Al principi és freda i dura, però no pas d’una 
manera desagradable. A més s’escalfa de pressa i diries que és 

com portar un trosset de casa dins la butxaca.
 

Molts anys després, quan la caixeta devia esperar empolsina-

da al fons d’un calaix, el món es va capgirar. O així ho sentia. 
L’ordre de les coses estava alterat. L’espera. No sé què espe-

rava, només sé que esperava. Em sentia intranquil·la i com-

pletament desorientada. No tenia ni amulet ni brúixola. Havia 
oblidat l’existència d’aquesta caixeta. I un dia el tiet X -segura-

ment sense saber-ho- me’n va regalar una altra.

 

El tren ple. Dos quarts de vuit del matí. Segurament travessava 

Barcelona escoltant Cohen. I vaig rebre la seva caixeta, una 
caixeta que es metamorfitzava sense jo saber-ho i adoptava 
forma de poema. El meu tiet acompanyava el seu regal amb 

el missatge d’un “espero que et serveixi tant com m’ha servit 
a mi“. Make use of the things around you. El primer vers de 

Sunday Night de Raymond Carver. Encara no era conscient què 

significaria aquell poema per mi, i com, sense poder evitar-ho, 
apareixeria en cada fragment i s’amagaria rere cada racó que 
miro, del que dic o faig. Però per algun motiu que no acabo de 
comprendre, des d’aleshores Sunday Night s’ha convertit en un 

fidel amic, un company d’aventures, un mestre portat per l’at-
zar -o pel meu tiet que em coneix com un pare- que m’orienta en 
cada moviment i en cada acció. M’ajuda a retornar a l’essència 

de les coses, a entendre la capacitat que té tot, absolutament 
tot, de commoure’t quan aprens a mirar. A mirar al teu voltant, 
com si fos amb lupa, les coses que penses que ja coneixes de 
tan a prop que les tens. I a fer-ho amb honestedat. I és només 

així que tu, com per art de màgia, esdevens aquestes coses, i 
es descobreix, davant els teus ulls, la bellesa inherent que té 
tot el que t’envolta.

 

Novament, per segona vegada, he perdut la caixa, i havia obli-
dat Sunday Night al fons d’un calaix. Potser per això em sentia 
una mica com una nena perduda. Però l’atzar tot ho fa tornar.    
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I Sunday Night ha tornat, però aquesta vegada de manera diferent. 
Potser de manera més madura. O pel contrari, més nena, perquè 
sento que em connecta amb la meva essència. Percebo que re-
cupero la direcció, entenc el sentit del que faig i vull fer. Recupe-
ro el perquè. I em sento profundament agraïda. I és per això que 
em costa molt donar les gràcies. I sembla irònic, però no ho és. 
Perquè és impossible posar paraules a una gratitud tan absoluta i 
em fa molta por perquè digui el que digui, digui com ho digui, les 
paraules mai faran justícia a com em sento. És per això que aquest 
treball no pretén revelar grans coses. Simplement vull retornar a 
aquests llocs, recuperar la mirada curiosa capaç de revelar la be-
llesa de les coses, to make use of the things around me. Vull donar 
les gràcies a tots els qui m’envolten. Vull que totes les persones 
a qui estimo s’hi vegin representades perquè aquesta història és 
en realitat la seva història i perquè és gràcies a elles que sóc. Que 
sóc on sóc i que sóc qui sóc. I és que totes aquestes històries hi 
caben en els espais entre els versos de Carver o dins de la petita 
caixa de pedretes incrustades que ja no necessito portar a la bu-
txaca. De la mateixa manera que la memòria hi cap dins una capsa 
de sabates. La mateixa capsa de sabates que tots tenim oblidada 
sota un piló de diaris, dins l’armari del fons, allà a baix al garatge.
 
Així que, sense més demora, deixem que comenci aquesta his-
tòria, la nostra història que, ara que la llegeixes, es convertirà 
també en la teva. I és que volem que la sentis com a teva. Que 
quan acabis de llegir-la et sentis una mica més ple, més lliure, 
més conscient. Que la pròxima vegada que seguis a una taula, 
aixequis el cap cap al cel i somriguis perquè ens recordis. Si us 
plau, pren lloc i seu còmodament al voltant de la taula. Sigues 
benvinguda a la nostra petita sobretaula.

Li explicava el TFG al meu tiet. He rebut la seva resposta. He rigut 
i després li he estat donant voltes. Què és el que realment vull 
fer. Quin és el propòsit darrere aquest projecte? Què em mou? És 
gràcies a ell que he recuperat Sunday Night de Raymond Carver.

Quan tenia sis anys la meva àvia em va regalar una caixe-
ta petita, tan petita com una pilota de ping-pong, recoberta 
de pedretes de colors incrustades. No va ser un regal bonic 
ni tranquil. Me la va donar un dia que jo cridava enfadada, o 
trista o impotent, o les tres coses a la vegada. Plorava descon-
soladament, fent justícia a com m’havia descrit la meva àvia 
aleshores a ‘Al voltant de la taula’, un llibre que va escriure a 
mode de biografia familiar i que ara, dotze anys després, dóna 
nom a aquest projecte. “L’A, tota passió i temperament, expres-
sa els seus sentiments amb contundència. Té un món personal 
molt ric on es refugia quan l’entorn no li agrada. T’agafa i et con-
quista quan està de bones amb les seves moixaines. I quan està 
de males, millor deixar que passi la tempesta per apropar-s’hi.” 
Davant la desesperació i amb aquesta intuïció mig de bruixa 
que només tenen les àvies, va pensar que aquella caixeta em 
tranquil·litzaria més del que ningú podia arribar a fer-ho. I es 
veu que va ser així, perquè encara avui la duc a sobre sempre 
que penso que tinc una mica de por o que necessito una mica 
de sort. El tacte dur de les pedretes de colors em relaxa, augu-
ra que tot anirà bé. Al principi és freda i dura, però no pas d’una 
manera desagradable. A més s’escalfa de pressa i diries que és 
com portar un trosset de casa dins la butxaca.
 
Molts anys després, quan la caixeta devia esperar empolsina-
da al fons d’un calaix, el món es va capgirar. O així ho sentia. 
L’ordre de les coses estava alterat. L’espera. No sé què espe-
rava, només sé que esperava. Em sentia intranquil·la i com-
pletament desorientada. No tenia ni amulet ni brúixola. Havia 
oblidat l’existència d’aquesta caixeta. I un dia el tiet X -segura-
ment sense saber-ho- me’n va regalar una altra.
 
El tren ple. Dos quarts de vuit del matí. Segurament travessava 
Barcelona escoltant Cohen. I vaig rebre la seva caixeta, una 
caixeta que es metamorfitzava sense jo saber-ho i adoptava 
forma de poema. El meu tiet acompanyava el seu regal amb 
el missatge d’un “espero que et serveixi tant com m’ha servit 
a mi“. Make use of the things around you. El primer vers de 
Sunday Night de Raymond Carver. Encara no era conscient què 
significaria aquell poema per mi, i com, sense poder evitar-ho, 
apareixeria en cada fragment i s’amagaria rere cada racó que 
miro, del que dic o faig. Però per algun motiu que no acabo de 
comprendre, des d’aleshores Sunday Night s’ha convertit en un 
fidel amic, un company d’aventures, un mestre portat per l’at-
zar -o pel meu tiet que em coneix com un pare- que m’orienta en 
cada moviment i en cada acció. M’ajuda a retornar a l’essència 
de les coses, a entendre la capacitat que té tot, absolutament 
tot, de commoure’t quan aprens a mirar. A mirar al teu voltant, 
com si fos amb lupa, les coses que penses que ja coneixes de 
tan a prop que les tens. I a fer-ho amb honestedat. I és només 
així que tu, com per art de màgia, esdevens aquestes coses, i 
es descobreix, davant els teus ulls, la bellesa inherent que té 
tot el que t’envolta.
 
Novament, per segona vegada, he perdut la caixa, i havia obli-
dat Sunday Night al fons d’un calaix. Potser per això em sentia 
una mica com una nena perduda. Però l’atzar tot ho fa tornar.    
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Make use
of the things around 

you.

This cigarette
between my fingers,

the red Ferrari in
my

head. The woman

Sunday night Raymond Carver

[AMULET]

[1]

[3]

[5]

[6]

This light   rain outside the
window,

these   feet
on the couch.

 for one.

The faint sound
of rock-and-roll,

drunkenly

in the kitchen
around 

put it all in,
make use.

bumping

[2]

[4]

[7]
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Nereis Ferrer
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Parem taula!

Introducció al projecte.

Comencem entaulant una conversa.

El per què.

El misto de Faulkner

01

02

03 Objectius

Primer 
capítol 
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   DE LA       TAULAAL       VOLTANT 34

01

ENTAULAR
UNA CONVERSA

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

Tot comença al voltant de la taula, on hi ha hagut molts -massa!- 

cafès pel mig. Un “massa” que amaga una ferma devoció a la 

cafeïna per part de les dues, i una devoció encara més gran a la 

bona companyia un diumenge de pandèmia allargant la sobretau-

la més del que hauríem. Però les bones idees -o més ben dit les 

idees que considerem bones, no tant perquè ho siguin sinó per-

què hi creiem- sempre apareixen en aquests debats de després 

de dinar, que s’allarguen hores, on tothom hi fica cullerada i diu 

algun disbarat. I les idees, totes vàlides, brollen com l’aigua fins 

que algú s’afanya a dir "ostres se m’ha fet molt tard em sap greu 

marxar, però fa tres quarts que hauria de ser a casa". I és que la 

sobretaula és patrimoni de la cultura mediterrània perquè està 

viu i és de tots (Júlia Casamitjana, 2020) i darrerament ens ha fet 

ser tots.

 

És maig del 2020. El confinament s’allarga. Veure’ns forçats a 

estar a casa ha alterat completament la percepció del temps. 

Una paradoxa estranya, on cada dia sembla que duri el mateix 

que una eternitat, però l’endemà et lleves sent un any més gran. 

Passen els dies un darrere l’altre, tots iguals, i davant aquesta 

monotonia devastadora el que ens cura és dilatar cada dia una 

mica més l’estona de després de dinar. Quan ens veiem obligats 

a estar a casa -la física-, seure amb els nostres en rotllana i xer-

rant sobre tot i res és fer casa -la casa emocional-. Quan la casa 

física esdevé la casa emocional estem donant sentit a aquest 

any estrany. Sobretot quan la infinitat de vídeos a la xarxa et 

sembla aclaparadora, avorreixes els amics per la pantalla, les 

notícies t’angoixen, i és la dissetena vegada a la setmana que 

fas la mateixa ruta quan surts amb el gos. Si no incloem l’emoció 

en aquestes rutines, estar a casa es converteix en una condem-

na que sembla no tenir fi.

Rotundament, aquesta pausa planetària em deixa temps per 

avorrir-me, per pensar. Pensar en com, sense voler-ho, els 

ritmes de vida sota els quals he viscut aquests darrers vint-i-un 

i vint-i-tres anys han perdut el sentit. La mesura dels nostres dies 

(cedit del títol de Charlotte Delbo) ja no és la d’un rellotge precís 

que mesura els segons. Ara el temps es mesura amb les riqueses 
verdaderes (Jean Girono, 1936). Es mesura amb les convers-

es, els debats, l’escolta, les rialles i els plors. Amb el temps de 

qualitat que passem envoltats dels nostres -siguin qui siguin, 

amics o família-. Amb tot allò que té la capacitat de transformar 

la casa en llar. Perquè la llar transcendeix el pla físic de la casa 

i pren el nom de les persones que la conformen. Ens adonem de 

com, en allargar una mica més del compte la sobretaula, evitem 

eternitzar cada minut del dia i fer d’aquesta taula un espai buit 

en el qual poder retornar a les coses essencials, a la riquesa que 

suposa tenir temps i compartir-lo amb algú altre.

Franco “Bifo” Befardi

 In july, melbourne experienced a second wave 
of the virus and the introduction of further 
restrictions forced the city to a standstill. 
Workplaces, student accommodation and uni-
versities remained empty as local businesses 
were also required to close their premises. 
During this period, we witnessed public hous-
ing residents forcibly contained to several in-
ner-city housing towers, and a small minority 
of anti-lockdown protestors used the shrine of 
remembrance as the backdrop for a supposed 
symbol of individual freedom. The structures 
of the state, city and its residents were again 
laid bare. 

Al voltant de la taula és doncs un exercici de reflexió sobre el 

temps, que utilitza com a sistema de mesura un objecte de fusta 

que sovint oblidem de tan present com és a les nostres vides: 

la taula. Però quin és el fenomen que connecta la taula, el 

temps i la cultura mediterrània? La sobretaula, és clar. Aquesta 

configura un espai de relació on poder tenir cura dels nostres. És 

per això que la voluntat d’aquest projecte és conservar el temps 

de sobretaula i reivindicar-ne el seu valor tant interpersonal com 

cultural. Preservar aquest espai significa, en altres paraules, 

cuidar-nos entre nosaltres. Al voltant de la taula és un projecte 

de caràcter especulatiu; no pretén donar solucions sinó fer 

evident d’una manera insòlita la necessitat de preservar aquests 

espais. El canal per fer-ho és l’objecte quotidià, és a dir, tots 

aquells elements que conformen la taula que, sense adonar-nos-

en esdevenen mediadors de relacions. O no és una tassa de cafè 

en realitat un tercer interlocutor en qualsevol conversa? És per 

això que al voltant de la taula es formalitza en nou objectes sim-
bòlics i poc funcionals que conviden als comensals a quedar-se 

a taula i canviar la temporalitat estipulada pel dia a dia. Les pec-

es es posen en circulació en la sobretaula infinita, una posada 

en escena, on cinc persones desconegudes comparteixen l’es-

tona de després de dinar com un espai per construir relacions. 

Reunits, menjant, xerrant. Compartint un mateix espai-temps. 

Aconseguirem fer-los sentir com a casa?

Aquest projecte és, doncs, una celebració als objectes que, 

des de darrere els bastidors, ens connecten amb els nostres. 

Objectes que faciliten la connexió. Els objectes omplen la taula 

de sentit físic i els objectes fan de la taula un lloc per estar-s’hi. 

Perquè és a la taula on fem casa i és el que esdevé en si mateixa 

casa. I, és clar, és així com la taula esdevé l’eix d’aquesta 

història a partir de la qual es conformen les relacions entre les 

persones; l’origen de la comunitat. Es tracta del punt de partida 

que cristal·litza, per si sola, la cultura mediterrània en la qual 

hem crescut. Que porta implícita una simbologia arrelada a l’ori-

gen de les cultures, el punt de trobada on les persones no només 

menjaven, sinó que s’escalfaven, seien, esperaven, veien créixer 

els nens i desaparèixer els vells, s’observaven i callaven, s’em-

passaven mals humors o compartien somriures. Però on sempre, 

sempre, i de manera gairebé ritual, s’explicaven històries. I 
també el lloc on comença la nostra, d’història.

I ens emociona pensar que, avui xerrant de sobretaula, aquest 

projecte comença de la mateixa manera que començava la 

civilització fa 20.000 anys. Tot comen“a al voltant del foc, asse-

guts, mirant-nos, compartint el menjar en un mateix lloc i una 

mateixa hora. La condició humana neix quan deixem de competir 

pels aliments i ens reunim per menjar -comer del llatí cum-edere, 

alimentar-se amb algú. (Casamitjana, 2020).
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Tot comença al voltant de la taula, on hi ha hagut molts -massa!- 

cafès pel mig. Un “massa” que amaga una ferma devoció a la 

cafeïna per part de les dues, i una devoció encara més gran a la 

bona companyia un diumenge de pandèmia allargant la sobretau-

la més del que hauríem. Però les bones idees -o més ben dit les 

idees que considerem bones, no tant perquè ho siguin sinó per-

què hi creiem- sempre apareixen en aquests debats de després 

de dinar, que s’allarguen hores, on tothom hi fica cullerada i diu 

algun disbarat. I les idees, totes vàlides, brollen com l’aigua fins 

que algú s’afanya a dir "ostres se m’ha fet molt tard em sap greu 

marxar, però fa tres quarts que hauria de ser a casa". I és que la 

sobretaula és patrimoni de la cultura mediterrània perquè està 

viu i és de tots (Júlia Casamitjana, 2020) i darrerament ens ha fet 

ser tots.

 

És maig del 2020. El confinament s’allarga. Veure’ns forçats a 

estar a casa ha alterat completament la percepció del temps. 

Una paradoxa estranya, on cada dia sembla que duri el mateix 

que una eternitat, però l’endemà et lleves sent un any més gran. 

Passen els dies un darrere l’altre, tots iguals, i davant aquesta 

monotonia devastadora el que ens cura és dilatar cada dia una 

mica més l’estona de després de dinar. Quan ens veiem obligats 

a estar a casa -la física-, seure amb els nostres en rotllana i xer-

rant sobre tot i res és fer casa -la casa emocional-. Quan la casa 

física esdevé la casa emocional estem donant sentit a aquest 

any estrany. Sobretot quan la infinitat de vídeos a la xarxa et 

sembla aclaparadora, avorreixes els amics per la pantalla, les 

notícies t’angoixen, i és la dissetena vegada a la setmana que 

fas la mateixa ruta quan surts amb el gos. Si no incloem l’emoció 

en aquestes rutines, estar a casa es converteix en una condem-

na que sembla no tenir fi.

Rotundament, aquesta pausa planetària em deixa temps per 

avorrir-me, per pensar. Pensar en com, sense voler-ho, els 

ritmes de vida sota els quals he viscut aquests darrers vint-i-un 

i vint-i-tres anys han perdut el sentit. La mesura dels nostres dies 

(cedit del títol de Charlotte Delbo) ja no és la d’un rellotge precís 

que mesura els segons. Ara el temps es mesura amb les riqueses 
verdaderes (Jean Girono, 1936). Es mesura amb les convers-

es, els debats, l’escolta, les rialles i els plors. Amb el temps de 

qualitat que passem envoltats dels nostres -siguin qui siguin, 

amics o família-. Amb tot allò que té la capacitat de transformar 

la casa en llar. Perquè la llar transcendeix el pla físic de la casa 

i pren el nom de les persones que la conformen. Ens adonem de 

com, en allargar una mica més del compte la sobretaula, evitem 

eternitzar cada minut del dia i fer d’aquesta taula un espai buit 

en el qual poder retornar a les coses essencials, a la riquesa que 

suposa tenir temps i compartir-lo amb algú altre.

Al voltant de la taula és doncs un exercici de reflexió sobre el 

temps, que utilitza com a sistema de mesura un objecte de fusta 

que sovint oblidem de tan present com és a les nostres vides: 

la taula. Però quin és el fenomen que connecta la taula, el 

temps i la cultura mediterrània? La sobretaula, és clar. Aquesta 

configura un espai de relació on poder tenir cura dels nostres. És 

per això que la voluntat d’aquest projecte és conservar el temps 

de sobretaula i reivindicar-ne el seu valor tant interpersonal com 

cultural. Preservar aquest espai significa, en altres paraules, 

cuidar-nos entre nosaltres. Al voltant de la taula és un projecte 

de caràcter especulatiu; no pretén donar solucions sinó fer 

evident d’una manera insòlita la necessitat de preservar aquests 

espais. El canal per fer-ho és l’objecte quotidià, és a dir, tots 

aquells elements que conformen la taula que, sense adonar-nos-

en esdevenen mediadors de relacions. O no és una tassa de cafè 

en realitat un tercer interlocutor en qualsevol conversa? És per 

això que al voltant de la taula es formalitza en nou objectes sim-
bòlics i poc funcionals que conviden als comensals a quedar-se 

a taula i canviar la temporalitat estipulada pel dia a dia. Les pec-

es es posen en circulació en la sobretaula infinita, una posada 

en escena, on cinc persones desconegudes comparteixen l’es-

tona de després de dinar com un espai per construir relacions. 

Reunits, menjant, xerrant. Compartint un mateix espai-temps. 

Aconseguirem fer-los sentir com a casa?

Aquest projecte és, doncs, una celebració als objectes que, 

des de darrere els bastidors, ens connecten amb els nostres. 

Objectes que faciliten la connexió. Els objectes omplen la taula 

de sentit físic i els objectes fan de la taula un lloc per estar-s’hi. 

Perquè és a la taula on fem casa i és el que esdevé en si mateixa 

casa. I, és clar, és així com la taula esdevé l’eix d’aquesta 

història a partir de la qual es conformen les relacions entre les 

persones; l’origen de la comunitat. Es tracta del punt de partida 

que cristal·litza, per si sola, la cultura mediterrània en la qual 

hem crescut. Que porta implícita una simbologia arrelada a l’ori-

gen de les cultures, el punt de trobada on les persones no només 

menjaven, sinó que s’escalfaven, seien, esperaven, veien créixer 

els nens i desaparèixer els vells, s’observaven i callaven, s’em-

passaven mals humors o compartien somriures. Però on sempre, 

sempre, i de manera gairebé ritual, s’explicaven històries. I 
també el lloc on comença la nostra, d’història.

I ens emociona pensar que, avui xerrant de sobretaula, aquest 

projecte comença de la mateixa manera que començava la 

civilització fa 20.000 anys. Tot comen“a al voltant del foc, asse-

guts, mirant-nos, compartint el menjar en un mateix lloc i una 

mateixa hora. La condició humana neix quan deixem de competir 

pels aliments i ens reunim per menjar -comer del llatí cum-edere, 

alimentar-se amb algú. (Casamitjana, 2020).
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Fa una hora que regiro la casa buscant un llibre. Enterrat entre els còmics de 

Tintín i Astèrix de la meva mare i els meus tiets, trobo un exemplar de Mosqui-

tos de William Faulkner. Em disposo a llegir-lo. Si d’ella vaig heretar el gust per 

Astèrix, per què hauria de ser diferent amb Faulkner? Llegint, trobo un passatge 

que explica com el protagonista, un cop caiguda la nit, encén un misto que, 

contràriament al que es podria esperar, tenyeix el seu voltant d’un negre 

encara més profund. Tanco el llibre. Aquí també s’ha fet de nit. Penso en aquell 

misto. Passen els dies i per casualitat topo amb una entrevista a Javier Marías 

Franco que parla sobre aquest passatge de Faulkner. (Les coses que arriben 

quan més les necessites no són casualitat.)

Un misto encès no et permet veure les coses amb més claredat, es limita a rev-

elar la negror profunda que t’envolta. I la intenció d’aquest projecte és aquesta. 

És un projecte de caràcter especulatiu i és per això s’aproxima a la idea de la 

sobretaula obrint preguntes. No és ni pretén ser un projecte revelador, que t’ex-

pliqui grans coses ni doni respostes a qüestions massa complexes. Ni tan sols 

intenta fer-les més clares. La intenció és explorar a cegues aquestes immenses 

àrees de foscor, mostrar el subtext que queda amagat entre les línies. No és 

important tenir respostes perquè no volem resoldre endevinalles o misteris, 

sinó simplement mostrar tot el que envolta la sobretaula de la manera més 

honesta possible, potser posant-ho a una llum un pèl diferent, o potser obser-

vant atentament als aspectes que ens han passat per alt cada dia quan seiem 

al voltant de la taula. (Marías Franco, 2009). És aquest projecte el nostre exercici 

per aprendre a mirar atentament? És precisament prestant atenció que cadascú 

de nosaltres pot retornar el valor a les coses més essencials? És observant 

conscientment un fet tan quotidià i antic com una sobretaula que ens adonem 

de qui som, de per què som qui som? No són sinó aquestes preguntes les que 

ens revelen les nostres parts més fosques, en tant que les més oblidades, les 

més integrades? A la sobretaula passen coses que no som capaços de veure 

tot i que són les que ens expliquen, coses que són allà, just allà, davant dels 

nostres ulls, però que la rutina les fa imperceptibles. Són la carta robada de Poe, 

màgicament amagada en el lloc més visible. L’essencial, sí, és invisible als 

ulls molt sovint.

 

Per les essències, hem necessitat recuperar un trosset d’infantesa. Retornar al 

passat. Potser seria més just dir que ens hi hem vist abocades a anar a aquest 

passat que als 21 anys encara és molt poc passat, un passat que als 21 encara 

és petit davant un futur enorme, un passat, però, que conté molts per quès que 

ens condueixen a molts per a quès. El perquè de les coses, el perquè de tantes 

taules, tantes cadires i tants tovallons, plats i gots. Jo el perquè de tot això l’he 

trobat aturant els rellotges i mirant més estona de la que hi hauria. 

(Les coses que arriben quan més les necessites no 

són casualitat. Encara que crec que aquest cop, pots-

er sense saber-ho les he anat a buscar).

Javier Marías Franco

[EL MISTO DE FAULKNER]
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Fa una hora que regiro la casa buscant un llibre. Enterrat entre els còmics de 

Tintín i Astèrix de la meva mare i els meus tiets, trobo un exemplar de Mosqui-

tos de William Faulkner. Em disposo a llegir-lo. Si d’ella vaig heretar el gust per 

Astèrix, per què hauria de ser diferent amb Faulkner? Llegint, trobo un passatge 

que explica com el protagonista, un cop caiguda la nit, encén un misto que, 

contràriament al que es podria esperar, tenyeix el seu voltant d’un negre 

encara més profund. Tanco el llibre. Aquí també s’ha fet de nit. Penso en aquell 

misto. Passen els dies i per casualitat topo amb una entrevista a Javier Marías 

Franco que parla sobre aquest passatge de Faulkner. (Les coses que arriben 

quan més les necessites no són casualitat.)

Un misto encès no et permet veure les coses amb més claredat, es limita a rev-

elar la negror profunda que t’envolta. I la intenció d’aquest projecte és aquesta. 

És un projecte de caràcter especulatiu i és per això s’aproxima a la idea de la 

sobretaula obrint preguntes. No és ni pretén ser un projecte revelador, que t’ex-

pliqui grans coses ni doni respostes a qüestions massa complexes. Ni tan sols 

intenta fer-les més clares. La intenció és explorar a cegues aquestes immenses 

àrees de foscor, mostrar el subtext que queda amagat entre les línies. No és 

important tenir respostes perquè no volem resoldre endevinalles o misteris, 

sinó simplement mostrar tot el que envolta la sobretaula de la manera més 

honesta possible, potser posant-ho a una llum un pèl diferent, o potser obser-

vant atentament als aspectes que ens han passat per alt cada dia quan seiem 

al voltant de la taula. (Marías Franco, 2009). És aquest projecte el nostre exercici 

per aprendre a mirar atentament? És precisament prestant atenció que cadascú 

de nosaltres pot retornar el valor a les coses més essencials? És observant 

conscientment un fet tan quotidià i antic com una sobretaula que ens adonem 

de qui som, de per què som qui som? No són sinó aquestes preguntes les que 

ens revelen les nostres parts més fosques, en tant que les més oblidades, les 

més integrades? A la sobretaula passen coses que no som capaços de veure 

tot i que són les que ens expliquen, coses que són allà, just allà, davant dels 

nostres ulls, però que la rutina les fa imperceptibles. Són la carta robada de Poe, 

màgicament amagada en el lloc més visible. L’essencial, sí, és invisible als 

ulls molt sovint.

 

Per les essències, hem necessitat recuperar un trosset d’infantesa. Retornar al 

passat. Potser seria més just dir que ens hi hem vist abocades a anar a aquest 

passat que als 21 anys encara és molt poc passat, un passat que als 21 encara 

és petit davant un futur enorme, un passat, però, que conté molts per quès que 

ens condueixen a molts per a quès. El perquè de les coses, el perquè de tantes 

taules, tantes cadires i tants tovallons, plats i gots. Jo el perquè de tot això l’he 

trobat aturant els rellotges i mirant més estona de la que hi hauria. 

(Les coses que arriben quan més les necessites no 

són casualitat. Encara que crec que aquest cop, pots-

er sense saber-ho les he anat a buscar).

Javier Marías Franco

[EL MISTO DE FAULKNER]
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OBJECTIUS

03
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Reflexionar sobre el temps que seiem a 
taula i com aquest afecta directament les 

relacions entre les persones.

Trobar una manera de tenir cura i preser-

var aquest espai-temps de la sobretaula 

i les relacions que genera. Ens interessa 

entendre la sobretaula com a patrimoni 

del mediterrani i per tant és important 

reivindicar-ne el valor tant cultural com 

interpersonal.

Dilatar el temps de transició que cada 

vegada és més curt entre que acabes de 

dinar i t’aixeques -el temps de sobretaula-.

[1]

[2]

Reconèixer els valors que ens ha inculcat 
la nostra família al voltant de la taula. La 

mirada atenta, l’escolta i el respecte.

[3]

[5]

[6]

Celebrar el temps compartit entre les 

persones

Objectius primaris

[1] [2]

[3]

[4]
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Analitzar els gestos o accions quotidianes 

que es desenvolupen quan seiem a taula i 

que allarguen l’estona de la sobretaula.

Trobar una manera de tenir cura i preser-

var aquest espai-temps del sobretaula i 

les relacions que genera. Ens interessa 

entendre el sobretaula com a patrimoni 

del mediterrani i per tant és important 

reivindicar-ne el valor tant cultural com 

interpersonal.

Fer una recol·lecció a partir de diferents 

mitjans dels gestos quotidians que duem 

a terme al voltant de la taula i classifi-

car-los.

Dissenyar objectes suggerents que en la 

seva forma evoquin al simbolisme que hi 

ha darrere el ritual de reunir-se al voltant 

d’una taula.

Analitzar com aquests objectes simbòlics 

poden condicionar les relacions i el temps 

d’una sobretaula més enllà de l’acte de 

menjar.

Activar una posada en escena final on 
aquests objectes potenciïn la predispo-

sició dels comensals -desconeguts entre 

ells- a compartir tant el temps com els 

elements de taula. 

[1]

[2]

Traduir aquestes accions en objectes 

simbòlics que funcionen com a media-

dors en la sobretaula i incideixen en el fet 
d’estar i la manera de relacionar-se de les 

persones. 

[3]

[7]

[8]

[9]

[5]

[6]

Analitzar com l’objecte quotidià media les 

relacions entre les persones.

Objectius secundaris

[1] [2]

[3]

[4]Elena Puig

La meva mare sempre diu que és quan aprens a valorar que 

aprens a cuidar. I que cal cuidar-nos els uns als altres. Ella 

això ho fa molt bé, nosaltres volem aprendre. I no se m’acut 
millor manera de cuidar els altres que cuidant el temps que 

els dediquem. Aquí aquest temps és l’estona de sobretaula. 

Potser el que  hem de fer al voltant de la taula és precisament 

això, cuidar-lo. Preservar el sobretaula. Holden Caufield de El 

guardián entre el centeno (Salinger, 1951) és un personatge 

que vol preservar la innocència dels nens. El passatge més 

conegut del guardián entre el centeno diu això: ““Sabes lo que me 
gustaría ser? “Sabes lo que me gustaría ser de verdad si pudiera 
elegir? (“) Muchas veces me imagino que hay un montón de niños 
jugando en un campo de centeno. Miles de niños. Y están solos, 
quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Sólo yo. Estoy al 
borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños 
caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar adónde van, 
yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer 
todo el tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te 
parecerá una tontería pero es lo único que de verdad me gustaría 
hacer.“ El que ens agradaria de veritat és fer això, protegir el 
temps de sobretaula i l’espai que genera per compartir i cuidar-

nos entre nosaltres. El que hem de fer al llarg del projecte és ser 

el Holden Caulfield però del sobretaula. 
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Analitzar els gestos o accions quotidianes 
que es desenvolupen quan seiem a taula i 
que allarguen l’estona de la sobretaula.

Trobar una manera de tenir cura i preser-
var aquest espai-temps del sobretaula i 
les relacions que genera. Ens interessa 
entendre el sobretaula com a patrimoni 
del mediterrani i per tant és important 
reivindicar-ne el valor tant cultural com 
interpersonal.

Fer una recol·lecció a partir de diferents 
mitjans dels gestos quotidians que duem 
a terme al voltant de la taula i classifi-
car-los.

Dissenyar objectes suggerents que en la 
seva forma evoquin al simbolisme que hi 
ha darrere el ritual de reunir-se al voltant 
d’una taula.

Analitzar com aquests objectes simbòlics 
poden condicionar les relacions i el temps 
d’una sobretaula més enllà de l’acte de 
menjar.

Activar una posada en escena final on 
aquests objectes potenciïn la predispo-
sició dels comensals -desconeguts entre 
ells- a compartir tant el temps com els 
elements de taula. 

[1]

[2]

Traduir aquestes accions en objectes 
simbòlics que funcionen com a media-
dors en la sobretaula i incideixen en el fet 
d’estar i la manera de relacionar-se de les 
persones. 

[3]

[7]

[8]

[9]

[5]

[6]

Analitzar com l’objecte quotidià media les 
relacions entre les persones.

Objectius secundaris

[1] [2]

[3]

[4]
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A la taula i al llit 
al primer crit!

Temps

Context: on som?
La casa

El contenidor: d’on som?

Objecte

La quotidianitat: com ens expliquem?
Relació

La sobretaula: com ens estimem?

01

02

03

04

Segon 
capítol 
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MARC TEORIC
SUS MUS AD DICIVIS. VALIBUS HOR ADE PERNING ULTUS? VESTARBI PATANUM, SEN 

DIENIHILI INATRAVENA NIHIL TARIPS, ESSE NIUM CONSULTIMIL

, .
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Aquests darrers mesos de pandèmia s’ha evidenciat la necessitat 
de l’estona de sobretaula i la importància de preservar-la com a 

fenomen cultural. Fer sobretaula és en si mateix un acte de re-
sistència; resistència a un ritme vertiginós imposat pel present 

capitalisme. És alhora un acte de connexió. Amb els nostres avui, 

i un homenatge als que hi van ser ahir. 

Nº1
Temps. 
CONTEXT: 
ON SOM?

Nº2
La casa.
EL CONTENIDOR:
 D’ON SOM?

Nº3
Objecte.
LA QUOTIDIANITAT:
COM ENS EXPLIQUEM?

Nº4
Relació.
LA SOBRETAULA: 
COM ENS ESTIMEM?

Aquesta investigació explora la sobretaula des d’una òptica que 

entrellaça la vivència personal amb l’anàlisi històric. Al voltant 

de la taula és en realitat temps, casa, objecte i relació. És per 

això que, a fi de fer més entenedora la memòria, s’ha distribuït en 

quatre blocs que responen a aquests quatre conceptes. Temps. 

Primer navegarem de la mà de Bifo Befardi i Martí Pere per en-

tendre el context on es desenvolupa el projecte; la pandèmia i la 

transcendentalitat que té viure regit per un ritme concret. Casa. 

Posteriorment entendrem la casa i com aquesta es diferencia de 

la llar. Objecte. També ens acostarem amb lupa a observar els 

objectes quotidians que configuren la casa. Relació. I en última 

instància, explorarem la relació entre aquests elements amb l’ob-

jectiu de treure conclusions sobre la importància de la sobretaula 

en el desenvolupament de relacions. Tot amb la finalitat de re-

spondre a la següent pregunta: de quina manera podem tenir 
cura de la sobretaula i celebrar les relacions que aquesta genera?
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Amb la finalitat d’iniciar aquesta investigació és fonamental 
comprendre la repercussió de la pandèmia d’aquest darrer 
any en aquest projecte. Aquest primer capítol explora la per-
cepció del temps, els ritmes i les conseqüències socials que 
desencadenen.

Nº1
Temps. 
CONTEXT: 
ON SOM?

El mòbil diu que és dimecres. Tant li fa, podria ser dimarts. Pujo 
la persiana. No m’esforço a encendre la cafetera automàtica. 

Entren tres notificacions del diari digital; 300 morts per la covid. 
El confinament s’allarga dues setmanes més. Franco “Bifo” Befar-

di, a la seva Crònica de la psicodeflación (2020) comenta que a 

l’altra banda del Mediterrani sembla que les coses estan igual o 

pitjor.

 

Las convulsiones recientes del cuerpo planetario quizás 
estén provocando un colapso que obligue al organismo a 
detenerse, a ralentizar sus movimientos, a abandonar los 
lugares abarrotados y las frenéticas negociaciones cotidi-
anas. “Y si esta fuera la vía de salida que no conseguimos 
encontrar, y que ahora se nos presenta en forma de una 
epidemia psíquica, de un virus lingüístico generado por un 
biovirus? 

 

La cafetera automàtica em mira insolent des del marbre. Ara 

que el confinament ens força a quedar-nos a casa, ja no corro 
ni perdo el bus i per tant tampoc necessito beure el cafè en dos 

minuts quaranta segons. Ara prefereixo fer córrer el rellotge 
dedicant-me a la laboriosa feina de fer escuma a la llet. Des de 

fa setmanes que s’ha convertit en un ritual de cada matí que 

s’allarga més de mitja hora. Fracasso per darrera vegada, però el 
cafè té més bon gust que de costum.

 

Un virus semiótico en la psicosfera bloquea el funciona-
miento abstracto de la máquina, porque los cuerpos ral-
entiza sus movimientos, renuncian finalmente a la acción, 
interrumpen la pretensión de gobierno sobre el mundo y 
dejan que el tiempo retome su flujo en el que nadamos 
pasivamente, según la técnica de natación llamada hacerse 
el muerto" (Befardi, 2020)

 

Los cuerpos ralentizan sus movimientos. La pausa que creiem 

impossible ha arribar. Com explica Martí Peran a Indisposición 
general. Ensayo sobre la fatiga (2016), el ritme accelerat de la 
societat contemporània, iniciat durant la revolució industrial, ha 
imposat una premisa de treball; la del subjecte hiper-produc-
tiu. Aquesta velocitat frenètica es tradueix gairebé sempre en 
pobresa d’experiència: la vida es redueix a l’expressió mínima, 
a una simple acumulació de situacions innecessàries. (Peran, 
2016). Fins mitjans de març, mai tenim temps para encontrarnos 
a almorzar (Befardi, 2020). Però ara, enmig d’aquesta crisi global 
portada per un virus, hem recuperat el nostre temps. O contràri-
ament n’hem perdut la percepció. Les persones han abandonat 

els carrers i per fi el planeta descansa. La paralització de l’activi-
tat humana -i activitat econòmica- ha portat conseqüències tant 

nefastes com esperançadores:  la mort, la devastació i l’enfons-

ament de l’economia es veuen compensades per la reducció 

dels forats a la capa d’ozó, el retorn dels animals als carrers i la 
purificació de l’aire. És com si el mateix cos planetari exercís una 
força d’entropia per autoregular-se. I nosaltres ens resguardés-

sim tancats a casa. 

Mentrestant, dins de casa, la percepció dels dies ha canviat 
radicalment i és precisament en aquest parèntesi temporal que 

podem pensar. Ara seiem dins de casa, sols, en silenci. La pau-

sa. L’espera. Quant durarà aquesta espera? Què és el que estem 

esperant? Una cura miraculosa, una festa, el retorn a la normali-
tat o simplement sentir que omplim el temps? La L ha llegit Tierra 
de mujeres (2019) de la María Sánchez, i jo penso en l’estona 
que dedico a fer el cafè al matí. Tot i la inicial incomoditat del 

confinament, comencem a trobar cert gust a viure sense temps. 
No tenir temps suposa, en altres paraules, dedicar estona a 
estar amb els nostres. Igual que el ritual de moldre el cafè cada 

matí, moltes altres accions quotidianes s’esplaien molta estona 
i és allà on trobo el reconfort d’existir enmig aquesta crisi global. 
Pelant els cigrons un a un quan fem hummus perquè quedi més 

cremós. Seient al sol mitja hora cada dia. Però per sobre de 

totes les coses, allargant la sobretaula una estona més del que 
hauríem i compartint un mateix espai-temps amb aquells, siguin 
germans, amics o animals, als qui considerem família.

Ese hábito de encontrarnos a almorzar (o, más raramente, 
a cenar) de mamá había permanecido, a pesar de todos 
los eventos, los movimientos, los cambios, después de la 
muerte de papá: nos encontrábamos a almorzar con mamá 
cada vez que era posible. Cuando mi madre se encontró 
incapaz de preparar el almuerzo, ese hábito terminó. Y poco 
a poco, la relación entre nosotros tres ha cambiado. Hasta 
entonces, a pesar de que teníamos sesenta años, había-
mos seguido viéndonos casi todos los días de una manera 
natural, habíamos seguido ocupando el mismo lugar en 
la mesa que ocupábamos cuando teníamos diez años. 
Alrededor de la mesa se daban los mismos rituales. Mamá 
estaba sentada junto a la estufa porque esto le permitía 
seguir ocupándose de la cocina mientras comía. Lucía y yo 
hablábamos de política, más o menos como hace cincuenta 
años, cuando ella era maoísta y yo era obrerista. (Befardi, 
2020)

La pausa temporal durant el confinament és una oportunitat úni-
ca per aprendre i canviar els nostres gestos quotidians, i fer ser-

vir aquest moment com un despertar col·lectiu de la consciència 

per millorar les relacions interpersonals.  La fatiga quizá sea el 
instante de detención mediante el que iniciar el sabotaje. La fatiga, 
en efecto, podría ser el inicio de una huelga por Indisposición gen-
eral. (Peran, 2016). El confinament ens convida a meditar sobre 
els ritmes imposats i, de la mateixa manera que passa quan 
canvies la cafetera automàtica per la italiana, a incorporar el 
temps com un ingredient més a qualsevol recepta. Farina, aigua, 
sal i temps. Els nostres gestos quotidians construeixen espais 
de resistència i possibles reformes del sistema contemporani de 
consum i producció. (Casamitjana, 2020)

Tracey Emin

Strange things always happened when I did 
not wear a watch. Dreams don’t have time. 
Neither does sleep, nor death. That’s why it is 
sometimes good to wear a watch. I always took 
my watch off when making love.  Even if I kept 
all my clothes on. Even if it was outside in win-
ter, I would always take my watch off. 
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Amb la finalitat d’iniciar aquesta investigació és fonamental 
comprendre la repercussió de la pandèmia d’aquest darrer 
any en aquest projecte. Aquest primer capítol explora la per-
cepció del temps, els ritmes i les conseqüències socials que 
desencadenen.

Nº1
Temps. 
CONTEXT: 
ON SOM?

El mòbil diu que és dimecres. Tant li fa, podria ser dimarts. Pujo 
la persiana. No m’esforço a encendre la cafetera automàtica. 
Entren tres notificacions del diari digital; 300 morts per la covid. 
El confinament s’allarga dues setmanes més. Franco “Bifo” Befar-
di, a la seva Crònica de la psicodeflación (2020) comenta que a 
l’altra banda del Mediterrani sembla que les coses estan igual o 
pitjor.
 

Las convulsiones recientes del cuerpo planetario quizás 
estén provocando un colapso que obligue al organismo a 
detenerse, a ralentizar sus movimientos, a abandonar los 
lugares abarrotados y las frenéticas negociaciones cotidi-
anas. “Y si esta fuera la vía de salida que no conseguimos 
encontrar, y que ahora se nos presenta en forma de una 
epidemia psíquica, de un virus lingüístico generado por un 
biovirus? 

 
La cafetera automàtica em mira insolent des del marbre. Ara 
que el confinament ens força a quedar-nos a casa, ja no corro 
ni perdo el bus i per tant tampoc necessito beure el cafè en dos 
minuts quaranta segons. Ara prefereixo fer córrer el rellotge 
dedicant-me a la laboriosa feina de fer escuma a la llet. Des de 
fa setmanes que s’ha convertit en un ritual de cada matí que 
s’allarga més de mitja hora. Fracasso per darrera vegada, però el 
cafè té més bon gust que de costum.
 

Un virus semiótico en la psicosfera bloquea el funciona-
miento abstracto de la máquina, porque los cuerpos ral-
entiza sus movimientos, renuncian finalmente a la acción, 
interrumpen la pretensión de gobierno sobre el mundo y 
dejan que el tiempo retome su flujo en el que nadamos 
pasivamente, según la técnica de natación llamada hacerse 
el muerto" (Befardi, 2020)

 
Los cuerpos ralentizan sus movimientos. La pausa que creiem 
impossible ha arribar. Com explica Martí Peran a Indisposición 
general. Ensayo sobre la fatiga (2016), el ritme accelerat de la 
societat contemporània, iniciat durant la revolució industrial, ha 
imposat una premisa de treball; la del subjecte hiper-produc-
tiu. Aquesta velocitat frenètica es tradueix gairebé sempre en 
pobresa d’experiència: la vida es redueix a l’expressió mínima, 
a una simple acumulació de situacions innecessàries. (Peran, 
2016). Fins mitjans de març, mai tenim temps para encontrarnos 
a almorzar (Befardi, 2020). Però ara, enmig d’aquesta crisi global 
portada per un virus, hem recuperat el nostre temps. O contràri-
ament n’hem perdut la percepció. Les persones han abandonat 
els carrers i per fi el planeta descansa. La paralització de l’activi-
tat humana -i activitat econòmica- ha portat conseqüències tant 
nefastes com esperançadores:  la mort, la devastació i l’enfons-
ament de l’economia es veuen compensades per la reducció 
dels forats a la capa d’ozó, el retorn dels animals als carrers i la 
purificació de l’aire. És com si el mateix cos planetari exercís una 
força d’entropia per autoregular-se. I nosaltres ens resguardés-
sim tancats a casa. 

Mentrestant, dins de casa, la percepció dels dies ha canviat 
radicalment i és precisament en aquest parèntesi temporal que 
podem pensar. Ara seiem dins de casa, sols, en silenci. La pau-
sa. L’espera. Quant durarà aquesta espera? Què és el que estem 
esperant? Una cura miraculosa, una festa, el retorn a la normali-
tat o simplement sentir que omplim el temps? La L ha llegit Tierra 
de mujeres (2019) de la María Sánchez, i jo penso en l’estona 
que dedico a fer el cafè al matí. Tot i la inicial incomoditat del 
confinament, comencem a trobar cert gust a viure sense temps. 
No tenir temps suposa, en altres paraules, dedicar estona a 
estar amb els nostres. Igual que el ritual de moldre el cafè cada 
matí, moltes altres accions quotidianes s’esplaien molta estona 
i és allà on trobo el reconfort d’existir enmig aquesta crisi global. 
Pelant els cigrons un a un quan fem hummus perquè quedi més 
cremós. Seient al sol mitja hora cada dia. Però per sobre de 
totes les coses, allargant la sobretaula una estona més del que 
hauríem i compartint un mateix espai-temps amb aquells, siguin 
germans, amics o animals, als qui considerem família.

Ese hábito de encontrarnos a almorzar (o, más raramente, 
a cenar) de mamá había permanecido, a pesar de todos 
los eventos, los movimientos, los cambios, después de la 
muerte de papá: nos encontrábamos a almorzar con mamá 
cada vez que era posible. Cuando mi madre se encontró 
incapaz de preparar el almuerzo, ese hábito terminó. Y poco 
a poco, la relación entre nosotros tres ha cambiado. Hasta 
entonces, a pesar de que teníamos sesenta años, había-
mos seguido viéndonos casi todos los días de una manera 
natural, habíamos seguido ocupando el mismo lugar en 
la mesa que ocupábamos cuando teníamos diez años. 
Alrededor de la mesa se daban los mismos rituales. Mamá 
estaba sentada junto a la estufa porque esto le permitía 
seguir ocupándose de la cocina mientras comía. Lucía y yo 
hablábamos de política, más o menos como hace cincuenta 
años, cuando ella era maoísta y yo era obrerista. (Befardi, 
2020)

La pausa temporal durant el confinament és una oportunitat úni-
ca per aprendre i canviar els nostres gestos quotidians, i fer ser-
vir aquest moment com un despertar col·lectiu de la consciència 
per millorar les relacions interpersonals.  La fatiga quizá sea el 
instante de detención mediante el que iniciar el sabotaje. La fatiga, 
en efecto, podría ser el inicio de una huelga por Indisposición gen-
eral. (Peran, 2016). El confinament ens convida a meditar sobre 
els ritmes imposats i, de la mateixa manera que passa quan 
canvies la cafetera automàtica per la italiana, a incorporar el 
temps com un ingredient més a qualsevol recepta. Farina, aigua, 
sal i temps. Els nostres gestos quotidians construeixen espais 
de resistència i possibles reformes del sistema contemporani de 
consum i producció. (Casamitjana, 2020)
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Deu minuts. És el que tarda a bullir l’aigua 
abans de tirar la pasta. Que és el mateix 
que tardo a acabar-me el plat estant sola. 
És difícil cuinar per una mateixa i encer-
tar les quantitats, és com si hi hagués una 
for“a externa i inherent que les distorsio-
na i multiplica les porcions sense que jo 
me n’adoni. Per justificar-me m’aferro a la 
teoria de què el menjar ha de ser compar-
tit i repartit, perquè el plaer va més enllà 
de la degustació; la satisfacció s’anticipa 
a aquest pas i es troba en l’intercanvi de 
receptes, en el moment de cuinar junts, 
d’asseure’s a la taula o compartir una es-
tona amb els teus. 

És per això, que durant aquest tancament 
em vaig adonar que el plaer ja no estava 
en el menjar, sinó en deixar que el temps 
es dilatés i s’esfumés a més velocitat en-
tre que bullia i no bullia l’aigua a falta de 
companyia (o llargs sobretaules). És així 
com la pandèmia aconsegueix eviden-
ciar aquesta dificultat de cuinar per un, 
aquest accés de producció, sense voler, 
que s’acaba convertint en una necessi-
tat de comunitat, o ens reflecteix la falta 
d’aquesta. Com repartir quan no es pot, 
com abordar la llunyania, com compartir 
el menjar, la companyia, una cosa normal, 
ara geogràficament difícil.

El
 te

m
ps

 i l
a p

as
ta

    5.
Les jaquetes
mentre dinem
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Aquest segon capítol se centra a explorar la rellevància de la 
casa com a eix vertebrador del refugi -físic i emocional- i de 
l’espai on fer comunitat. És important entendre com aquesta 
es diferencia de la llar i com, l’abstracció d’ambdues conflue-
ix en un mateix element; la taula.

Nº2
La casa.
EL CONTENIDOR:
D’ON SOM?

El confinament ha posat en evidència la necessitat de tenir una 
casa on resguardar-nos. Paga la pena fixar-se en com, per exem-

ple, l’altre dia un amic comentava que havia decidit confinar-se 
amb uns amics seus perquè és amb ells on em sento com a casa. 
Aquesta anècdota revela en realitat la inclinació natural de 

trobar un recer -tant físic com emocional- que faci de niu, i que 
no ha de ser estrictament la casa de la infantesa on vivim amb la 

família consanguínia. La casa és doncs l’espai on et sents prote-
git, resguardat, en companyia dels teus, aquells amb qui faries 
la sobretaula més llarga del món.
 

Per entendre la rellevància de la taula com a objecte dins la casa 

i com a objecte vertebrador del projecte primer hem d’entendre 

bé aquesta diferència entre casa i llar. La casa és, per defin-

ició, ‘una construcció coberta destinada a ser habitada’ (Institut 
d’Estudis Catalans). Per tant la casa és, en el sentit més literal, 
el suport físic que resguarda a l’home mitjançant les formes 

estructurals de l’espai. En altres paraules la casa és el material 
que la constitueix -el fang, el maó, la teula- i la forma que els 

materials prenen -murs, sostre, finestres o forats-. És per això 
que quan, de nens, parlem de la casa del caragol, fem en realitat 
una analogia que fa referència a la closca que el cobreix, que 
és a la vegada l’espai on es refugia quan l’entorn no li sembla 

amable. La idea de recolliment és l’atribut que dóna la qualitat 

de casa a l’espai petit davant la immensitat del món, el raconet 
on experimentar l’acolliment (la resistència íntima. Esquirol, 
2015), és a dir la diminuta i íntima closca del caragol. Aquest és 
el paper del racó o la cabana que es fa el nen amb coixins sota la 
taula (Bachelard, 1967). 

Però el paper històric tant de l’arquitectura com el disseny ha 

estat dissenyar habitatges impersonals que s’allunyen d’aquesta 

idea de cabana de coixins. Massa sovint la seva feina s’ha basat 
a delimitar espais amb línies que segueixen uns patrons pre-

determinats no posen en valor les necessitats específiques de 
l’habitant. La casa no pot ser una reflexió geomètrica establerta 
per uns cànons des d’un estudi. La llar cal plantejar-la com espai 
viscut, i no només en la seva activitat, sinó també creat des de la 
imaginació. (Bachelard, 1957). Si no és així, on trobem l’ànima de 
la casa viscuda? Pot existir la llar sense viure la casa? Si la casa 
és el recer físic que ens protegeix, per què no ens sentim igual 
d’acollits quan dormim sota el sostre d’una casa desconegu-

da? Per entendre el concepte de llar ens hem de remuntar a les 

arrels de la civilització.

 

L’espècie humana és producte casual de l’evolució. Com s’ex-

plica al mite grec de Prometeu, l’humà és, en definitiva, l’únic 
animal a qui no li ha estat atorgat cap atribut. No estem dotats 

de força ni de velocitat. És precisament degut a la fragilitat de 
la condició humana que, per sobreviure, hem desenvolupat una 
eina de relació amb l’entorn que ens han permès perdurar com 

espècie: la tècnica . Com exposa Bernand Stiegler a un fragment 

de la pel·lícula the Ister (David Barison, Danilel Ross, 2004), el 
principal objecte tècnic que ha desenvolupat l’espècie huma-

na és el llenguatge. La paraula és l’eina mitjançant la qual ens 

comuniquem les persones, i és aquí on trobem l’atribut que ens 
permet subsistir com a espècie; parlant i entenent-nos amb els 
altres. Som animals socials i és per això que trobem la seguretat 
en existir i a no fer-ho en soledat. La nostra debilitat esdevé a la 
vegada la nostra força. La comunitat és el nostre gran atribut. 

Com diu Simone de Beauvoir ‘la paraula és l’única capa“ de fer 
front a la mort i a l’oblit’. A la mort de l’humà. A l’oblit de l’espè-

cie.

 

Per tant, la nostra supervivència no depèn únicament del refugi 
físic, sinó també del refugi emocional -o com diu Esquirol, el 
metafísic- que trobem en els altres; la llar. Apareix amb tota 
la seva intensitat l’experiència de la casa, ara ja no tan sols com 
a resguard davant del fred atmosfèric, sinó també com a refugi 
davant de la gelor metafísica. (Esquirol, 2015). 
 

La paraula llar té una etimologia curiosa, derivat del llatí "laris 
foci" ve estès a referir-se a la casa mateixa o a la família que habi-
ta (Institut d’Estudis Catalans). La paraula llar fa referència els 

lare, les divinitats que, segons els romans, protegien la casa. No 
és d’estranyar que aquests déus representessin les ànimes dels 

avantpassats, tots aquells familiars difunts que havien viscut 
anteriorment en aquella casa. Aquest fet és molt significatiu; 
són els avantpassats qui protegeixen la casa. Per altra banda 
la paraula foc prové del llatí focus. Algunes de les diferents 

excepcions inclouen; (Física) punt de convergència d’un feix de 
radiacions. (Geometria) Punt que manté una relació constant amb 
els punts d’una corba. (3) Feix intens de llum que es concentra en 
un punt determinat. (4) Zona on es concentra l’activitat que s’ex-
pandeix a altres nuclis. Per tant el foc és el punt de concentració 

de l’energia, l’espai on totes les persones es reuneixen. La llar és 
doncs l’espai d’intercanvi de paraules el fogar d’una casa, centra 
que escalfa, on es feia bullir l’olla i al voltant del qual s’estaven 
els de casa per escalfar-se i parlar. El centre, no pas de naturalesa 
geomètrica, sinó existencial, reuneix i orienta. (Esquirol, 2015). 
Avantpassats, família, protecció, caliu, reunió.
 

Redundantment, la casa és el suport físic que resguarda a 
l’individu de les condicions de l’exterior, mentre que la llar és 
l’espai d’aquesta casa física on l’individu es reuneix amb els 
seus. I és aquesta llar abstracta i les relacions que genera el 

que treballarem a Al voltant de la taula. L’arrel de tota civilització 

es construeix sempre al voltant del caliu del foc i del caliu dels 
nostres. Amagat darrere la necessitat de cuidar-nos mútuament 

i de formar part d’una comunitat. D’una família -no necessària-

ment de sang- que esdevé una protecció tan sòlida com un mur 
de maons. I que fa possible transformar la casa en la llar sempre 

que l’habites amb els teus.
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La llar i el caliu dels nostres. Espais de reunió.

El gest de reunir-nos en un mateix espai-temps evidencia la 
inclinació més humana de la nostra espècie. És curiós com, tot 
i el pas dels segles, els espais de reunió han resistit l’esdevenir 
de la civilització i han persistit en la seva forma original. Pensem 

en Nadal. No és la disposició de la gent al voltant del foc tribal la 

mateixa que, encara avui, es repeteix als eterns dinars de finals 
de desembre? Des de les fogueres de les primeres civilitzacions 

fins a la taula del rei Artús, els humans sempre ens hem reunit 
asseguts en cercle. La disposició en rotllana ens resulta natural, 
gairebé instintiva. Què fa que, com si estigués escrit al nostre 
ADN, des de nens seguem automàticament traçant aquesta 
forma?

La rotllana. L’art d’escoltar.

La forma més primitiva de reunió és la rotllana, és a dir, un 
conjunt de persones o coses que formen un cercle. La simbolo-

gia d’aquesta forma geomètrica està molt present en l’imaginari 

col·lectiu; és l’element protector de forces externes i s’atribueix 
a la representació arquetípica de tot el que és femení i, per tant, 
receptor i acollidor (aras.org). The cercle has been a recurrent 
image for the center from which creation takes place, it is not 
then surprising that it has also been a universal symbol of the 
female through the aeons of time in human cultures (aras.org). 
El cercle és una figura que es repeteix sistemàticament al llarg 
de la història: igual que la configuració circular de les pedres 
del monument megalític Stoehenghe o la dansa de Matisse que 

té la meva mare a la sala d’estar, la forma circular recorrent en 
tots els espais de reunió. La qualitat femenina que s’atribueix al 
cercle -molt present a les obres abstractes de Kandinsky, -que 
en contraposició feia servir el triangle per representar el que és 

masculí (aras.org)- està subjecte també a la qualitat femenina de 

l’escolta que evidentment té lloc en qualsevol classe de reunió. 

Escoltar és l’art de tornar-se femení.

Cuando escuchas, te conviertes en un conducto, te vuelves 
pasivo, una receptividad, un útero. Te vuelves femenino. 
Y para llegar a Dios uno se tiene que volver femenino. No 
puedes alcanzar a Dios siendo un invasor agresivo, siendo 
un conquistador. Sólo se puede alcanzar a Dios..., o sería 
mejor decir que Dios sólo te puede alcanzar cuando eres 
receptivo, de una receptividad femenina. Cuando te vuelves 
yin, se abre la puerta. Y tú esperas. Escuchar es el arte de 
volverse femenino.

 

Reunir-nos al voltant del foc, reunir-nos al voltant de la taula.
En un inici, aquestes rotllanes de reunió -i sobretot, d’escolta- 
s’establien al voltant del foc. El foc doncs, funcionava com un 
nexe d’unió entre les persones i era l’element que mantenia a les 

comunitats juntes, protegides i calentes. El foc és símbol de la 
vida. Aquesta foguera primitiva va evolucionar fins a esdevenir 
la llar de foc, l’objecte nuclear de la casa que a més dona nom 
a la llar esmentada anteriorment. A la societat del benestar, el 
privilegi de gaudir d’accés a un sistema de calefacció ha forçat 

el desplaçament del foc com a nucli de la casa. I si ara no neces-

sitem foc per sobreviure, al voltant de quin objecte ens reunim? 
La llar de foc ha estat substituïda per la taula, un objecte de 
fusta que satisfà les mateixes funcions; menjar junts, reunir-nos 
i escoltar-nos els uns als altres. La taula és així la successora del 
foc i és l’objecte al voltant del qual s’articulen totes les vivèn-

cies que configuren la llar, un objecte que media les relacions i 
permet fer comunitat.

Entenem doncs la taula com un objecte capaç de transformar-se 

en espai i vivència i entorn el qual giren totes les coses que ens 

han passat, les persones que ens han vist créixer, les coses que 
han estat i que tot i això, romanen. Que recull l’essència del que 
significa ser humà i que és símbol de la casa.

Jordi Garcia

Mudança i el construir la llar en col·lectiu

 

Posats a explicar una història, que aparegui la gent a qui 
estimes, i de pas, recordar a aquells en risc de caure en 
l’oblit.

No explicaré cap fet excepcional, només la nostra primera 
mudança; no teníem ni massa edat, ni massa diners per 
gastar en una empresa, però si un grapat de bons am-

ics disposats a perdre un dissabte assolellat (devia ser 

juny…), suant la cansalada movent caixes i mobles a canvi 
d’un esmorzar compartit, una pizza i cervesa tèbia (calia 
carregar la nevera en el primer viatge). Érem 8 persones 
disposades a pujar i baixar cinc pisos sense ascensor. 
Un d’ells ens va aconseguir una furgoneta atrotinada, i 
després de sis hores i set o vuit viatges, vam donar per 
acabada la feina. 

Ara, 25 anys després, no se m’acudiria fer una convo-

catòria similar…, m’arrisco a perdre l’amistat d’aquell petit 
exèrcit.  
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La llar i el caliu dels nostres. Espais de reunió.
El gest de reunir-nos en un mateix espai-temps evidencia la 
inclinació més humana de la nostra espècie. És curiós com, tot 
i el pas dels segles, els espais de reunió han resistit l’esdevenir 
de la civilització i han persistit en la seva forma original. Pensem 
en Nadal. No és la disposició de la gent al voltant del foc tribal la 
mateixa que, encara avui, es repeteix als eterns dinars de finals 
de desembre? Des de les fogueres de les primeres civilitzacions 
fins a la taula del rei Artús, els humans sempre ens hem reunit 
asseguts en cercle. La disposició en rotllana ens resulta natural, 
gairebé instintiva. Què fa que, com si estigués escrit al nostre 
ADN, des de nens seguem automàticament traçant aquesta 
forma?

La rotllana. L’art d’escoltar.
La forma més primitiva de reunió és la rotllana, és a dir, un 
conjunt de persones o coses que formen un cercle. La simbolo-
gia d’aquesta forma geomètrica està molt present en l’imaginari 
col·lectiu; és l’element protector de forces externes i s’atribueix 
a la representació arquetípica de tot el que és femení i, per tant, 
receptor i acollidor (aras.org). The cercle has been a recurrent 
image for the center from which creation takes place, it is not 
then surprising that it has also been a universal symbol of the 
female through the aeons of time in human cultures (aras.org). 
El cercle és una figura que es repeteix sistemàticament al llarg 
de la història: igual que la configuració circular de les pedres 
del monument megalític Stoehenghe o la dansa de Matisse que 
té la meva mare a la sala d’estar, la forma circular recorrent en 
tots els espais de reunió. La qualitat femenina que s’atribueix al 
cercle -molt present a les obres abstractes de Kandinsky, -que 
en contraposició feia servir el triangle per representar el que és 
masculí (aras.org)- està subjecte també a la qualitat femenina de 
l’escolta que evidentment té lloc en qualsevol classe de reunió. 
Escoltar és l’art de tornar-se femení.

Cuando escuchas, te conviertes en un conducto, te vuelves 
pasivo, una receptividad, un útero. Te vuelves femenino. 
Y para llegar a Dios uno se tiene que volver femenino. No 
puedes alcanzar a Dios siendo un invasor agresivo, siendo 
un conquistador. Sólo se puede alcanzar a Dios..., o sería 
mejor decir que Dios sólo te puede alcanzar cuando eres 
receptivo, de una receptividad femenina. Cuando te vuelves 
yin, se abre la puerta. Y tú esperas. Escuchar es el arte de 
volverse femenino.

 

Reunir-nos al voltant del foc, reunir-nos al voltant de la taula.
En un inici, aquestes rotllanes de reunió -i sobretot, d’escolta- 
s’establien al voltant del foc. El foc doncs, funcionava com un 
nexe d’unió entre les persones i era l’element que mantenia a les 
comunitats juntes, protegides i calentes. El foc és símbol de la 
vida. Aquesta foguera primitiva va evolucionar fins a esdevenir 
la llar de foc, l’objecte nuclear de la casa que a més dona nom 
a la llar esmentada anteriorment. A la societat del benestar, el 
privilegi de gaudir d’accés a un sistema de calefacció ha forçat 
el desplaçament del foc com a nucli de la casa. I si ara no neces-
sitem foc per sobreviure, al voltant de quin objecte ens reunim? 
La llar de foc ha estat substituïda per la taula, un objecte de 
fusta que satisfà les mateixes funcions; menjar junts, reunir-nos 
i escoltar-nos els uns als altres. La taula és així la successora del 
foc i és l’objecte al voltant del qual s’articulen totes les vivèn-
cies que configuren la llar, un objecte que media les relacions i 
permet fer comunitat.

Entenem doncs la taula com un objecte capaç de transformar-se 
en espai i vivència i entorn el qual giren totes les coses que ens 
han passat, les persones que ens han vist créixer, les coses que 
han estat i que tot i això, romanen. Que recull l’essència del que 
significa ser humà i que és símbol de la casa.
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Penso en quan vaig de viatge amb la família, de sobte ens he vist als cinc al mig del carrer, 
caminant per Sicília pensant on dinaríem, on seria la pròxima parada. La parada per menjar, 
que al final acabava condicionant part del nostre dia i la nostra ruta per la ciutat, com acostu-
ma a passar en tots els nostres viatges. Obro el mòbil i escric: recomendaciones restaurantes 
Sicília faig Scroll per les primeres entrades que em surten a Google i me’n adono que és més 
complicat del que pensava i en el fons, potser no tan important com per perdre-hi massa 
temps. Així que caminem una mica més i entre queixes de la meva germana pidolant si podem 
anar al McDonalds i la meva mare demanant un bon restaurant amb menjar local entrem al 
primer que veiem que té una carta prou diversa per tenir a tothom content i amb la sensació 
que podríem haver trobat un lloc millor seiem a una taula desconeguda, en un restaurant de-
sconegut, en un lloc desconegut i dilatem el temps de dinar el màxim abans d’aventurar-nos 
a conèixer una nova ciutat, que ens queda una mica gran comparada amb el plaer de poder 
seure a taula els cinc com quan estem a casa.

Lluny però com a casa

Fa quinze anys el papa exposava a una galeria de Bèlgica i la mama va agafar les tres nenes i 
vam volar fins a París. La resta de camí fins a Bèlgica el vam fer en cotxe. No sabria dir el lloc 
exacte on era, però una nit vam arribar a le cottage, una casa enteranyinada amagada enmig 
d’un immens bosc nòrdic. Era agost i ja feia fred. Nosaltres tres trèiem l’aire per la boca amb 
molta força per veure com les partícules d’aire ens condensaven imitant fum. Acostumats al 
clima mediterrani, les nits a le cottage resultaven sorprenentment fredes. La mama i el papa 
anaven a buscar llenya sota un cobert i encenien la llar de foc. Feia molt fred i seiem tots cinc 
al sofà empolsegat i miràvem com les flames rogenques pujaven xemeneia amunt i a poc a 
poc tenyien les parets d’un to obscur. Potser ho fa saber que va ser l’últim viatge que vam fer 
els cinc junts, però tot i la pols i les aranyes, mai m’he tornat a sentir cap lloc tant com a casa 
com les nits que sèiem junts xerrant, rient i explicant històries davant el foc. Sempre penso a 
tornar-hi, però seria inútil. Le cottage ja no seria com casa, sinó un producte succedani fet de 
records. La casa no eren les parets, ho érem nosaltres cinc.

A Bèlgica en cotxe
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NO VIVE YA NADIE  EN CASA
CÉSAR VALLEJO

No vive ya nadie en casa me dices; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el 
patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido. Y yo te 
digo: cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, 
ya no está solo. únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde 
ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, 
porque sus muros son de piedra, de acero, pero no de hombres. Una casa viene 
al mundo, no cuando la acaban de edificar. Sino cuando empiezan a habitarla. 
Una casa vive únicament de hombres, com una tumba. De aquí esa iresistible se-
menjanza que hay entre una casa y una tumba. Sólo que la casa se nutre de la vida 
del hombre, meintras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la 
primera está de pie, mientras que al segunda está tendida. Todos han partido de 
la csam en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuedo de 
ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos quedene en la 
csa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa en 
tren o en avió o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el 
órgano, el agente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los 
perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, 
el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersa-
do. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto.

Nona Visa

N: No havia pensat mai en la mort i la relació 

que aquesta té amb la llar. L’última voluntat de 

la persona és romandre allà on s’ha sentit més 

com a casa, és per això que tots demanem que 

tirin les cendres al lloc on hem estat més feliços. 

A la Xaneca la vam deixar als dos pins i a l’avi 

a Cap de Creus. Les cendres són una manera 

d’escapar-se de la tomba, d’evitar anar a un 

cementiri aliè i fred, que t’és desconegut. Quan 

estàs viu vols saber que passaràs la resta de 

l’eternitat a casa, amb la teva família, o el lloc 

que t’ha fet sentir més viu. L’última instància de 

la persona és, en realitat, quedar-nos on volem. 

A casa. Per la persona és el més important. Què 

volem més enllà de la nostra mort quan res ens 

afecta? Volem estar a un lloc que sigui casa.
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POEMA
CÉSAR VALLEJO

No vive ya nadie en casa me dices; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el 
patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido. Y yo te 
digo: cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, 
ya no está solo. únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde 
ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, 
porque sus muros son de piedra, de acero, pero no de hombres. Una casa viene 
al mundo, no cuando la acaban de edificar. Sino cuando empiezan a habitarla. 
Una casa vive únicament de hombres, com una tumba. De aquí esa iresistible se-
menjanza que hay entre una casa y una tumba. Sólo que la casa se nutre de la vida 
del hombre, meintras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la 
primera está de pie, mientras que al segunda está tendida. Todos han partido de 
la csam en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuedo de 
ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos quedene en la 
csa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa en 
tren o en avió o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el 
órgano, el agente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los 
perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, 
el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersa-
do. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto.
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     2.
Del lat. rhythmus, y este de rythmós, der. de ‘fluir’
1. m. Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas.
2. m. Sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión
regular de sílabas, acentos y pausas en el enunciado, especialmente
 en el de carácter poético

n a est cap tol s’e plora com s’artic la la otidianitat en 
la llar a través de l’ob ecte i la mirada atenta.

Nº3
Objecte.
LA QUOTIDIANITAT:
COM ENS EXPLIQUEM?

Com s’ha esmentat prèviament entenem la llar com la casa, la 
vivència de ser habitada i els objectes que la conformen. És l’ha-
bitant qui, en moblar d’ànima a la casa, crea una llar. Moblar és 
en definitiva, escriure la memòria de l’espai i dels objectes, tots 
aquells que, fidel i silenciosament han acompanyat la vida d’un 
home, una dona, i les generacions vingudes i que encara han de 
venir. És així que cada l’objecte quotidià esdevé un fragment de 
l’ànima de la llar. L’home passa i el moble roman: roman per re-
cordar, per evocar a qui ja no hi és però, va ser-hi. Som nosaltres 
qui construïm els nostres propis murs amb ombres impalpables, 
creant il“lusions de protecció (Bachelard,1957).

Cal fer-nos sensibles a l’experiència d’habitar de les persones i 
entendre com els objectes articulen la quotidianitat, els object-
es que, en silenci, ens acompanyen al nostre dia a dia i donen 
simbolisme a les accions mundanes com servir te o embolicar-nos 
amb llen“ols de lli (La belleza del objeto cotidiano, Yanagi Soetsu, 
1933). Com exposa Goethe, el més complicat de tot és el que 
sembla fàcil: poder ver con los ojos lo que a la vista tienes. És a dir, 
poder percebre la bellesa que la quotidianitat amaga. Si repre-
senta que l’atenció és un acte de connexió, no és fins que mires 
que descobreixes la bellesa de tot el que t’envolta. La cineasta 
francesa Agnes Varda diu ‘in my films I always wanted to make 
people see deeply. I don’t want to show things, but to give people 
the desire to see.’ Part de la investigació del projecte es centra 
doncs en estudiar les imatges simples del dia a dia tals com les 
engrunes que queden als plats o la llum que entra per la finestra 
del menjador.

If faced with a rock, for instance, one should stare deep 
into the place where its rockness begins to form. Then the 
observer should keep looking until his own center starts 
to sink with the stony weight of the rock forming inside 
him, too. It is a kind of perception that takes place within 
the body, and it requires the observer to be both the seer 
and the seen. To observe with empathy, one sees not only 
with the eyes but with the skin. (You must change your life: 
the story of Rainer Maria Rilke and Auguste Rodin. Rachel 
Corbett. )

És interessant analitzar com habitem l’espai propi i com, en 
relacionar-nos amb els objectes, ens habituem a un seguit de 
costums particulars. Són precisament aquests costums els que 
fan de casa el racó més íntim i especial del món. La metafísica de 
la casa hauria de venir acompanyada d’una ontologia de formes, 
de les maneres, dels gestos. [...] Casa de les paraules i dels gestos. 
(Esquirol, 2015).

Aquestes accions quotidianes conformen espais de resistència. 
Josep Maria Esquirol, al llibre que porta el mateix nom, parla 
de la idea resistència íntima, com aquella resistència propera, 
pr xima, i també tant que central, nuclear, del si mateix (Esqui-

rol, 2015). La idea de proximitat és també central. El retorn a la 
proximitat (la casa, la companyia, l’hort, la intimitat…) és camí 
cap a la presència i el sentit. La proximitat és la llar; el centre i 
el refugi. L’exterior és la immensitat, la soledat i el conseqüent 
fred metafísic de l’actualitat que s’imposa i se’ns imposa i que ho 
concentra tot: les disgregacions del moment i la fatalitat del futur 
(Esquirol, 2015). La sobretaula com a nucli de reunió de la llar, 
esdevé un espai de resistència que tendeix al recolliment i a fer 
avinent a les coses properes que ens reconforten (Esquirol, 2015), 
a escalfar cos amb el menjar i ànima amb la companyia. Aquest 
refugi metafísic i emocional és el que retorna la qualitat de 
ritual a aquestes congregacions de sobretaula que progressiv-
ament han anat perdent la rellev ncia social e n dia havien 
tingut. És per això que, ara més que mai, cal celebrar els gestos 
quotidians que s’articulen durant l’estona de sobretaula d’una 
manera senzilla, simple i honesta. El resistent sap que, passi el 
que passi, la seva acció no és absurda ni estèril; confia en la seva 
fecunditat encara que n’ignori el quan i el com de la germinació. 
Només sap que la preparació es fa des dels marges, lateralment. 
(Esquirol, 2015).
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     2.
Del lat. rhythmus, y este de rythmós, der. de ‘fluir’
1. m. Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas.
2. m. Sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión
regular de sílabas, acentos y pausas en el enunciado, especialmente
 en el de carácter poéticoRaymond Carver

Mi mujer ha desaparecido con toda su ropa.
Se dejó dos medias de nailon y
un cepillo de pelo que encontré detrás de la cama.
Me gustaría que te fijaras
en esas medias y los pelos negros
entre las púas del cepillo.
Tiro las medias al cubo de la basura; el cepillo,
me lo quedo para usarlo. Solo la cama
resulta extraña. Imposible valorarla.

En aquest capítol s’explora com s’articula la quotidianitat en 
la llar a través de l’objecte i la mirada atenta.

Nº3
Objecte.
LA QUOTIDIANITAT:
COM ENS EXPLIQUEM?

Com s’ha esmentat prèviament entenem la llar com la casa, la 
vivència de ser habitada i els objectes que la conformen. És l’ha-

bitant qui, en moblar d’ànima a la casa, crea una llar. Moblar és 
en definitiva, escriure la memòria de l’espai i dels objectes, tots 
aquells que, fidel i silenciosament han acompanyat la vida d’un 
home, una dona, i les generacions vingudes i que encara han de 
venir. És així que cada l’objecte quotidià esdevé un fragment de 
l’ànima de la llar. L’home passa i el moble roman: roman per re-

cordar, per evocar a qui ja no hi és però, va ser-hi. Som nosaltres 
qui construïm els nostres propis murs amb ombres impalpables, 
creant il“lusions de protecció (Bachelard,1957).

Cal fer-nos sensibles a l’experiència d’habitar de les persones i 
entendre com els objectes articulen la quotidianitat, els object-
es que, en silenci, ens acompanyen al nostre dia a dia i donen 
simbolisme a les accions mundanes com servir te o embolicar-nos 
amb llen“ols de lli (La belleza del objeto cotidiano, Yanagi Soetsu, 
1933). Com exposa Goethe, el més complicat de tot és el que 
sembla fàcil: poder ver con los ojos lo que a la vista tienes. És a dir, 
poder percebre la bellesa que la quotidianitat amaga. Si repre-

senta que l’atenció és un acte de connexió, no és fins que mires 
que descobreixes la bellesa de tot el que t’envolta. La cineasta 
francesa Agnes Varda diu ‘in my films I always wanted to make 
people see deeply. I don’t want to show things, but to give people 
the desire to see.’ Part de la investigació del projecte es centra 

doncs en estudiar les imatges simples del dia a dia tals com les 

engrunes que queden als plats o la llum que entra per la finestra 
del menjador.

If faced with a rock, for instance, one should stare deep 
into the place where its rockness begins to form. Then the 
observer should keep looking until his own center starts 
to sink with the stony weight of the rock forming inside 
him, too. It is a kind of perception that takes place within 
the body, and it requires the observer to be both the seer 
and the seen. To observe with empathy, one sees not only 
with the eyes but with the skin. (You must change your life: 
the story of Rainer Maria Rilke and Auguste Rodin. Rachel 
Corbett. )

És interessant analitzar com habitem l’espai propi i com, en 
relacionar-nos amb els objectes, ens habituem a un seguit de 
costums particulars. Són precisament aquests costums els que 
fan de casa el racó més íntim i especial del món. La metafísica de 
la casa hauria de venir acompanyada d’una ontologia de formes, 
de les maneres, dels gestos. [...] Casa de les paraules i dels gestos. 
(Esquirol, 2015).

Aquestes accions quotidianes conformen espais de resistència. 

Josep Maria Esquirol, al llibre que porta el mateix nom, parla 
de la idea resistència íntima, com aquella resistència propera, 
pròxima, i també tant que central, nuclear, del si mateix (Esqui-

rol, 2015). La idea de proximitat és també central. El retorn a la 
proximitat (la casa, la companyia, l’hort, la intimitat…) és camí 
cap a la presència i el sentit. La proximitat és la llar; el centre i 
el refugi. L’exterior és la immensitat, la soledat i el conseqüent 
fred metafísic de l’actualitat que s’imposa i se’ns imposa i que ho 
concentra tot: les disgregacions del moment i la fatalitat del futur 
(Esquirol, 2015). La sobretaula com a nucli de reunió de la llar, 
esdevé un espai de resistència que tendeix al recolliment i a fer 
avinent a les coses properes que ens reconforten (Esquirol, 2015), 
a escalfar cos amb el menjar i ànima amb la companyia. Aquest 

refugi metafísic i emocional és el que retorna la qualitat de 
ritual a aquestes congregacions de sobretaula que progressiv-
ament han anat perdent la rellevància social que un dia havien 
tingut. És per això que, ara més que mai, cal celebrar els gestos 
quotidians que s’articulen durant l’estona de sobretaula d’una 

manera senzilla, simple i honesta. El resistent sap que, passi el 
que passi, la seva acció no és absurda ni estèril; confia en la seva 
fecunditat encara que n’ignori el quan i el com de la germinació. 
Només sap que la preparació es fa des dels marges, lateralment. 
(Esquirol, 2015).
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LA SOBRETAULA
ESPAI DE REUNIÓ, ESPAI DE TRANSICIÓ

Europa està composta de cafès (La idea de Europa, George Steiner,

2005). I fer sobretaula és sovint fer un cafè. La sobretaula és 
emblema de la identitat cultural mediterrània i és, en essència, 

un espai-temps de reunió entre persones. Aquesta es defineix 

com l’espai de transició entre acabar de dinar i aixecar-se de 

taula per recollir. És l’espai de seure en rotllana, para la cita y la 

conspiración, para el debate intelectual y para el cotilleo, para el 

flaneur y para el poeta o el metafísico con su cuaderno. (Steiner, 

2005). La taula és doncs un suport físic que permet l’acció de re-

unir-nos. I no és més que pretext per celebrar els plaers senzills 

de la vida simple, vinculada a les relacions amb els altres. I és 

que el que perdura en el temps no és la taula com a objecte, sinó 

el gest de compartir. Cal preservar la sobretaula pel que és; un 

espai de relació que permet establir relacions sanes, plaents i 

nutritives. Salvar la sobretaula no és la ‘salvació de l’individu’, sinó 

la comunitària i social. (Esquirol, 2015).

O- És interessant perquè el sobretaula és una cosa que 
no es fa en moltes cultures, jo per exemple tinc família 
francesa i això no ho fan, s’acaba el dinar i ja està, to-
thom se’n va cap al sofà i no es fa sobretaula com a tal. 
En contrast, tinc una altre part de la família d’Ex-
tremadura, i és tot el contrari, el sobretaula és la ma-
joria del menjar, si et passes cinc hores dinant quatre 
són de sobretaula, és l’exemple claríssim. 
 
L- Saps que la paraula sobretaula no té traduccions? El 
sobremesa i el sobretaula, ja està. No existeix en altres 
llocs, és una cosa molt d’aquí. Un profe ens deia que a 
Anglaterra per exemple cada vegada s’està escur“ant 
més el moment de menjar i de juntar-se per menjar, 
per dinar mengen un sandwich ràpid asseguts en un 
banc per exemple. No hi ha com el ritual de parar taula 
per tothom, seure junts“
 
O- És això, una cosa molt d’aquí. Sobretot això d’ajun-
tar-te amb gent, segur que ho has fet mil vegades, a la 
feina a la uni, juntar-te amb gent amb la que tampoc 
tens tanta relació i dines i fas un sobretaula i potser 
no els coneixes de res, però és com algo que portem a 
dins, com molt humà.  
 
L- Totalment. Una cosa que ens agrada molt d’aquest 
projecte és que quan l’expliquem tothom té alguna 
cosa a dir i això ens sembla molt maco. 
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O- Estic pensant en això que m’has preguntat abans 
de que em manté a mi a la taula i jo crec que és la 
conversa. No ho sé. Hi ha vegades que la sobretaula 
dura més o dura menys i jo crec que depèn sobretot del 
que estiguis parlant i amb qui estiguis parlant. Jo amb 
la meva família per exemple, doncs si faig sobretaula 
però potser no tant llarg com amb els meus amics. De-
pèn molt de la relació que tinguis amb la teva família i 
amics, està clar. 

Óscar Julián

LA SOBRETAULA
ESPAI DE REUNIÓ, ESPAI DE TRANSICIÓ



73AL       VOLTANT 72    DE LA       TAULA

[ · ]

[  ]

[ · ]

[ · ]

[  ]

[  ]

[ · ]

[ · ][  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ][ · ]

[  ]

[ · ]

[  ]

[  ]

[  ]

[ · ]

[  ]

La sobretaula com a espai que 
pot ser infinit, que no té direcció 
ni una finalitat final. 

La sobretaula

La sobretaula com a espai on 
els comensals decideixen quant 
dura i no hi ha normes.

La sobretaula com a espai per 
repetir sense sentir-te mala-
ment. 

La sobretaula com a espai de 
transició.

La sobretaula com a espai lliure.

La sobretaula com a espai de 
relació. 
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[  ]
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[  ]
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[  ]

[  ]

[  ]

[ · ]

[  ]

[ · ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[ · ]

La sobretaula com a espai humà. 

La sobretaula com a espai on 
els comensals decideixen quant 
dura i no hi ha normes.

La sobretaula com a espai 
estrany però necessari. 

La sobretaula com a espai desendreçat. 

La sobretaula com a espai 
per compartir. 

La sobretaula com a un no 
espai. 
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n a est cap tol s’e plora com s’artic la la otidianitat en 
la llar a través de l’ob ecte i la mirada atenta.

Nº3
LA POLÍTICA
DEL MENJAR

Els humans dediquem una bona part del nostre temps a menjar, 
conversar i establir vincles al voltant de la taula. Al cap i a la 
fi l’home és un "animal cuiner" segons l’expressió del sociòleg 
Marcel Mauss, la cuina, és una de les poques formes d’activitat 
humana veritablement universals, tan pròpies de l’home com el 
llenguatge. 
 
En varies cultures, menjar era una pràctica fonamental, sempre 
comunitària i central en les relacions familiars i les relacions 
d’amistat. Se comía juntos porque el alimento es el primer recur-
so, el decisivo de las comunidades y que tiene que ser, por ende, 
compartido, construido socialmente, no dejado al juego natural 
de la fuerza y el poder de los individuos. El alimento es el primer 
lenguaje de la fraternidad, que a través de la institución universal 
de la hospitalidad se abre también a quien golpea la puerta. Por 
ello el lugar de la comida era la casa, la intimidad de la tienda. La 
preparación del alimento era cuestión privada, en general confiada 
a las mujeres, las productoras de las comidas, que transformaban 
los productos. (Luigino Bruni, 2021).
 

T- Justament estic fent un treball de la sociologia del vi i 
he llegit una lectura de la significació dels aliments. Tot 
el que comporta l’alimentació. És a dir, l’alimentació és 
un llenguatge, en el dia d’avui ja no fem servir l’aliment 
només per menjar sinó també per crear situacions. Un 
exemple que posava a la lectura era ‘l’alimentació del 
treball’ i el ‘snack’ tot el significat que comporta d’anar 
de pressa, temps modern, no tinc temps, tinc el poder del 
menjar i ho faig quan vull i amb el temps que vull... També 
hi ha l’esmorzar d’empresa, on hi ha un menú especial, 
té una llargada més extensa, per donar peu a converses i 
discussions, ara et porten un primer plat, després un cafè, 
etc. I com l’aliment es fa servir més per crear situacions i 
escenes i no tant pel mateix fet d’alimentar-se i saciar la 
gana, perquè ja fa anys que no és una necessitat bàsica, 
sinó que construeix estructures.

 
Hi ha aliments compromesos amb l’entorn i les bones pràc-
tiques. Adquirir un producte i no un altre, en molts casos, marca 
la diferència entre allò que és ètic i el que no ho és. Aquesta 
diferència s’amaga darrere els petits gestos que fem a l’hora 
d’anar a comprar, en cuinar, en menjar o compartir. En el mo-
ment en què comencem a explorar i reflexionar sobre el que 
mengem és quan comencem a ser conscients de la respons-
abilitat del que triem i ingerim i d’aquesta manera els aliments 
prenen una nova dimensió, política, social, i cultural. El menjar 
dibuixa la nostra cultura i les nostres relacions. Ja ho diu el 
saber popular que som el que mengem.

‘La comida se topa con un cúmulo de relaciones con 
el mundo, el cual más fascinante. En la medida en que 
comemos no sólo satisfacemos una necesidad biológica 
sino que nos relacionamos con las plantas, los animales, 
la tierra y los agricultores; cada bocado es un derecho, un 

abuso, un acto de soberanía o sumisión; podemos hacerlo 
solos o con otros, compartiendo o parasitando, como 
consumidores maduros o como verdaderos depredadores; 
al comer decidimos sobre el comer de otros, es decir, sobre 
su vida y su muerte. En toda comunidad hay una puesta 
en escena de nuestra concepción de la sociedad; puede ser 
un acto biológico, pero también un acto de convivencia, de 
camaradería y hasta de una obra de arte. Es un momen-
to rodeado de fantasía, y también de riesgos. Aunque no 
somos muy conscientes de ello, al comer decidimos sobre 
todas esas cosas. Cuando comemos nos comemos todo 
esto.’ ( ocinar, comer y convivir. Andoni Luis Aduriz i Daniel 
Innerarity. 2012)

Necessitem saber l’origen dels productes que mengem per apre-
ciar-les, perquè dins els aliments també podem trobar els valors 
del lloc d’on provenen, des de la forma de produir-los fins al qui 
els ha produït i així ser conscients que nosaltres en menjar-los 
també incorporem aquests valors. Per això trobem tan bons 
aquells aliments que són autèntics i sabem d’on venen. Com s’ha 
esmentat anteriorment, som el que mengem i és quan mengem 
que ens construïm de manera tant física com simbòlica, de 
manera individual, col·lectiva i cultural.
 
‘En nuestra comida cotidiana se pone en juego un interesantísi-
mo complejo de actividades culturales y sociales, un entramado 
de ritos, conversaciones y funciones biológicas, en un espacio de 
tensión ética y política y hasta una concreción de las realidades 
globales.’ (Aduriz i Innerarity. 2012)
 
Desvinculats com estem dels processos de producció dels ali-
ments, ja no sabem si les coses son bones o no. En conseqüèn-
cia i possiblement per falta d’informació, coneixement i temps, 
tendim a fiar-nos a cegues d’un estat capitalista que afirma 
protegir-nos de qualsevol mal però només té en consideració el 
benefici econòmic. L’antropòloga Mary Douglas diu: el menjar és 
una espècie de microcosmos que ens descobreix com a societat. 
La història ens recorda que l’últim que perden els pobles en ser 
conquerits son els seus costums i els aliments que es disposen 
al voltant de la taula.
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En aquest capítol s’explora com s’articula la quotidianitat en 
la llar a través de l’objecte i la mirada atenta.

Nº3
LA POLÍTICA
DEL MENJAR

Els humans dediquem una bona part del nostre temps a menjar, 
conversar i establir vincles al voltant de la taula. Al cap i a la 
fi l’home és un "animal cuiner" segons l’expressió del sociòleg 
Marcel Mauss, la cuina, és una de les poques formes d’activitat 
humana veritablement universals, tan pròpies de l’home com el 
llenguatge. 
 
En varies cultures, menjar era una pràctica fonamental, sempre 
comunitària i central en les relacions familiars i les relacions 
d’amistat. Se comía juntos porque el alimento es el primer recur-
so, el decisivo de las comunidades y que tiene que ser, por ende, 
compartido, construido socialmente, no dejado al juego natural 
de la fuerza y el poder de los individuos. El alimento es el primer 
lenguaje de la fraternidad, que a través de la institución universal 
de la hospitalidad se abre también a quien golpea la puerta. Por 
ello el lugar de la comida era la casa, la intimidad de la tienda. La 
preparación del alimento era cuestión privada, en general confiada 
a las mujeres, las productoras de las comidas, que transformaban 
los productos. (Luigino Bruni, 2021).
 

T- Justament estic fent un treball de la sociologia del vi i 
he llegit una lectura de la significació dels aliments. Tot 
el que comporta l’alimentació. És a dir, l’alimentació és 
un llenguatge, en el dia d’avui ja no fem servir l’aliment 
només per menjar sinó també per crear situacions. Un 
exemple que posava a la lectura era ‘l’alimentació del 
treball’ i el ‘snack’ tot el significat que comporta d’anar 
de pressa, temps modern, no tinc temps, tinc el poder del 
menjar i ho faig quan vull i amb el temps que vull... També 
hi ha l’esmorzar d’empresa, on hi ha un menú especial, 
té una llargada més extensa, per donar peu a converses i 
discussions, ara et porten un primer plat, després un cafè, 
etc. I com l’aliment es fa servir més per crear situacions i 
escenes i no tant pel mateix fet d’alimentar-se i saciar la 
gana, perquè ja fa anys que no és una necessitat bàsica, 
sinó que construeix estructures.

 
Hi ha aliments compromesos amb l’entorn i les bones pràc-
tiques. Adquirir un producte i no un altre, en molts casos, marca 
la diferència entre allò que és ètic i el que no ho és. Aquesta 
diferència s’amaga darrere els petits gestos que fem a l’hora 
d’anar a comprar, en cuinar, en menjar o compartir. En el mo-
ment en què comencem a explorar i reflexionar sobre el que 
mengem és quan comencem a ser conscients de la respons-
abilitat del que triem i ingerim i d’aquesta manera els aliments 
prenen una nova dimensió, política, social, i cultural. El menjar 
dibuixa la nostra cultura i les nostres relacions. Ja ho diu el 
saber popular que som el que mengem.

‘La comida se topa con un cúmulo de relaciones con 
el mundo, el cual más fascinante. En la medida en que 
comemos no sólo satisfacemos una necesidad biológica 
sino que nos relacionamos con las plantas, los animales, 
la tierra y los agricultores; cada bocado es un derecho, un 

abuso, un acto de soberanía o sumisión; podemos hacerlo 
solos o con otros, compartiendo o parasitando, como 
consumidores maduros o como verdaderos depredadores; 
al comer decidimos sobre el comer de otros, es decir, sobre 
su vida y su muerte. En toda comunidad hay una puesta 
en escena de nuestra concepción de la sociedad; puede ser 
un acto biológico, pero también un acto de convivencia, de 
camaradería y hasta de una obra de arte. Es un momen-
to rodeado de fantasía, y también de riesgos. Aunque no 
somos muy conscientes de ello, al comer decidimos sobre 
todas esas cosas. Cuando comemos nos comemos todo 
esto.’ (Cocinar, comer y convivir. Andoni Luis Aduriz i Daniel 
Innerarity. 2012)

Necessitem saber l’origen dels productes que mengem per apre-
ciar-les, perquè dins els aliments també podem trobar els valors 
del lloc d’on provenen, des de la forma de produir-los fins al qui 
els ha produït i així ser conscients que nosaltres en menjar-los 
també incorporem aquests valors. Per això trobem tan bons 
aquells aliments que són autèntics i sabem d’on venen. Com s’ha 
esmentat anteriorment, som el que mengem i és quan mengem 
que ens construïm de manera tant física com simbòlica, de 
manera individual, col·lectiva i cultural.
 
‘En nuestra comida cotidiana se pone en juego un interesantísi-
mo complejo de actividades culturales y sociales, un entramado 
de ritos, conversaciones y funciones biológicas, en un espacio de 
tensión ética y política y hasta una concreción de las realidades 
globales.’ (Aduriz i Innerarity. 2012)
 
Desvinculats com estem dels processos de producció dels ali-
ments, ja no sabem si les coses son bones o no. En conseqüèn-
cia i possiblement per falta d’informació, coneixement i temps, 
tendim a fiar-nos a cegues d’un estat capitalista que afirma 
protegir-nos de qualsevol mal però només té en consideració el 
benefici econòmic. L’antropòloga Mary Douglas diu: el menjar és 
una espècie de microcosmos que ens descobreix com a societat. 
La història ens recorda que l’últim que perden els pobles en ser 
conquerits son els seus costums i els aliments que es disposen 
al voltant de la taula.
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La tradició de fer confitures és patrimoni de les dones de pagès que cada any han omplert el seu 
rebost amb tota aquella fruita impossible de ser consumida a temps. (Cuinar ciència. Matèria con-
densada) 

Això em fa pensar en les nostres àvies, les nostres besàvies i les mares d’aquestes, en les dones 
que hem deixat enrere, el seu llegat i les tradicions i costums que hem adquirit gràcies a elles. El 
pes de tot això és important i cal prendre partit, encara que pugui sonar romàntic és necessari. 
Ens trobem en un món globalitzat, en el que el temps i les estacions s’han desdibuixat i passen 
sense que ens adonem. Hem abolit les estacions i els climes: no passem mai fred ni calor, ni les 
taronges venen a l’hivern ni els tomàquets amb l’estiu i trobem mangos i papaies al supermercat 
del costat de casa. Hi ha de tot a tot arreu i sempre. 

Les fruites són un regal de la naturalesa que ens omple el paisatge i que, a l’inici de cada estació, 
ens dóna unes fruites determinades, sempre diferents, que ens fan viure els canvis que vivim al 
llarg de l’any. Com si una ens portés a l’altra, el nostre subconscient espera les primeres mad-
uixes a la primavera, els préssecs a l’estiu, les peres a la tardor i les taronges a l’hivern. Són 
elles les que tanquen el cicle, com si en el silenci preparessin la processó més grandiosa de 
fruites que ens tornarà a arribar la primavera següent. 
Penso en la confitura com un record de la infància, penso en els meus pares portant-nos d’ex-
cursió, en els primers descobriments de fruites, arbres i olors, en el meu pare fent-nos un repàs 
dels arbres que ens anàvem trobant pel camí, amb l’afany i la bona fe que algun dia ens apren-
guéssim els noms. Passejar per la muntanya i collir cireretes de pastor, nabius o potser algun 
gerd que ens embrutava les mans. A la cuina, el meu pare, ens ensenyava com les fruites i els 
colors es podrien transformar, com de sobte canviaven d’estat i les olors i els colors augmen-
taven i es podien acabar guardant com si fossin un tresor, en un dels pots de vidre de conserva 
que l’àvia Maria ens donava quan l’anàvem a visitar. 

Les receptes de les confitures han passat d’una generació a l’altra durant anys, a través de la parau-
la i de manera tradicional sense preguntar-se el rerefons de la ciència que amaguen.

És des de la intuïció i els mètodes tradicionals com podem entendre i connectar amb els pro-
cessos. D’aquesta manera podem ajustar i perfeccionar les receptes i entrar de ple en el món 
màgic i una mica misteriós de les confitures, com ho són tots els processos de transformació 
que avancen per un camí obert a infinites possibilitats, un camí sensorial i ple de coneixements, 
que ens ajuda a parar i sentir-nos més felices, com quan l’Aina em parlava de com alimentava 
la seva massa mare, l’Emília, com si es tractés d’una filla, sense receptes ni mesures sinó de 
manera intuïtiva i es que aquest és el camí de la creació de les petites coses fetes amb amor. 
Una cosa tan senzilla com la melmelada pot donar peu no només a gaudir del procés sinó a com-
partir experiències i relacions que l’envolten. Cuina en família és una oportunitat per crear nous 
vincles entre diferents generacions i compartir receptes que perdurin en el temps i ens recordin 
els que ja no hi són.

Una cosa tan senzilla com la melmelada pot donar peu no només a gaudir del procés sinó a com-
partir experiències i relacions que l’envolten. Cuina en família és una oportunitat per crear nous 
vincles entre diferents generacions i compartir receptes que perdurin en el temps i ens recordin 
els que ja no hi són.

Passejos per la muntanya
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METODOLOGIA

03

.

Al voltant de la taula és un projecte que parla dels altres, i que a 

més, està fet per als altres. És per això que seria un error conce-

bre’l des del jo. El procés perdria riquesa si les decisions de dis-

seny es prenguessin des de l’abstracció i una idea preconcebuda 

que podem tenir nosaltres com a dissenyadores. Desconeixem el 

que és correcte, i és per això que hem preguntat als altres; què us 

manté allargant una sobretaula? El nostre paper és fer de canal 

i donar forma a les idees proposades col·lectivament. Les solu-

cions tècniques que no sabíem resoldre les hem delegat a una 

xarxa d’artesans i amics que, ens han fet entendre que no tot està 

a les nostres mans i que efectivament, els processos en col·lectiu 

sempre sumen. 
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OBJECTES

dus, sinó també a les inclinacions particulars de cada generació o 
societat. Per poder saber què allarga el sobretaula s’ha partit de la 

mateixa pregunta; quines coses et mantenen a la taula? 

Les respostes s’han materialitzat en diferents objectes que et 

forcen a quedar-te a taula. Les respostes a què et manté a taula, 
s’han interpretat i formalitzat en nou objectes simbòlics. Aquests 

‘objectes infinits’ són objectes sanadors i surrealistes, capaços 
de generar un espai de diàleg que ens ajuda a reflexionar sobre al-
gunes preguntes que han sorgit darrers mesos de pandèmia: qui-

na importància té el temps? De quina manera el compartim amb 

els nostres? Pot l’objecte condicionar la nostra manera d’estar/

viure un espai? Són objectes que, en allargar l’estona de sobretau-

la, volen celebrar-lo i cuidar-los, i en fer-ho, celebrar i cuidar tam-

bé les relacions entre les persones. Tot i les formes aparentment 

absurdes i poc funcionals, el seu valor recau en analitzar de quina 
manera són capaços dilatar -o preservar- el temps que dura un 

sobretaula. Perquè el que és verdaderament absurd és que ne-

cessitem aquests objectes per seure una estona amb els nostres, 
compartint el temps i, de tant en tant, les postres. Tot i això, les 
peces desenvolupades volen transmetre un missatge d’esper-

ança. Esperança en el fet de fer en comunitat en aquest temps 

d’aïllament i individualisme.

 

Més enllà d’això, ens interessa l’objecte com a peça que implica 
de manera activa a un agent. El que volem analitzar és l’agència 

pren quan l’usuari quan el fa servir. La manera de fer servir cada 

objecte quantificarà el temps d’una manera concreta i completa-

ment personal. En altres paraules, la mesura del temps està lliga-

da a l’ús que faci cada comensal d’un objecte concret.

 

Al voltant de la taula reclama la urgència de despertar i parar com 

a societat i convida als espectadors i a indagar en les conseqüèn-

cies de les nostres eleccions i accions adquirint i generant una 

actitud de pensament crític cap al nostre medi ambient, territori i 
formes de viure. Per altra banda volem traduir els rituals que gui-

en i enforteixen les relacions socials al voltant de la taula, des de 
l’objecte absurd i poc funcional amb un toc d’humor.

Objectes que parlen una mica de tothom.

Al voltant de la taula es formalitza en una col·lecció de nou ob-

jectes anomenats ‘objectes infinits’, que en essència, plas-

men en la seva forma les accions quotidianes que ens man-

tenen a taula. Es tracta d’objectes que parlen tant de la gent 

que ens envolta com de nosaltres. Tenint en compte que són 

objectes de sobretaula, tots estan vinculats a l’alimentació, la 
cultura i el gest de compartir. A partir de la recerca dels rituals 

alimentaris i els patrons de comportament que apareixen quan 
seiem a taula s’ha creat un imaginari individual i alhora col·lec-

tiu que recull les accions senzilles que ens mantenen allargant 

la sobretaula una estona més.

 

La metodologia del projecte s’estructura en quatre parts dif-

erents: una investigació de camp inicial (recol·lectar imatges 

i converses), una acció per recolçlectar informació (un primer 

sobretaula amb amics), la conceptualització i disseny d’object-
es de sobretaula i una acció colçlectiva posterior (una posada 

en escena en format de sobretaula).
 

La metodologia de disseny de les peces ha estat col·lectiu. En 

aquests dies de distància física, sembla necessari teixir con-

nexions entre les persones. Establir vincles amb els amics, o la 
família. És per això que si el valor de al voltant de la taula recau 
en les persones que considerem casa, és imprescindible que 
el procés de disseny impliqui a tothom del cercle més proper. 

És essencial doncs deixar un espai perquè els qui t’envolten 
esdevinguin agents actius en el procés. Això ens ha forçat a re-

unir-nos, a congregar-nos en un mateix espaitemps. El resultat 
ha estat molt sanador, a vegades fins i tot catàrtic. 
 

Les accions quotidianes són l’eix vertebrador de la formal-
ització. És per això que primer cal observar i analitzar-les, com 
s’ha fet mitjançant l’enregistrament de converses i la fotogra-

fia. La majoria de gestos, sorgeixen d’un pla inconscient i són 
conseqüència de la repetició d’accions que fem diàriament a la 

taula. Les accions quotidianes conformen espais de resistèn-

cia que permeten entendre tant a les persones com a indivi-
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A la part inferior del tauler hi ha gravat el rastre de la mà. La mà 

de les persones amb qui menges. El rastre de la mateixa mà que 
agafa la taula i dibuixa l’ona a la part inferior. Les mans que es po-

sen d’acord i juntes construeixen la taula. Les mans que, abans de 
dinar, mentre dinem i durant tot el sobretaula, s’agafen, on creem 
vincles i ens relacionem amb els altres. Les mans de Bresson i de 
Schiele.

Per altra banda la taula s’ha de poder muntar i desmuntable, però 
que no ho pugui fer una persona sola. És essencial que a l’acció 
final -posada en escena- la primera interacció de les persones si-
gui la de muntar la taula, i fer-ho junts. Treballar de la mà d’algú és 
generar un vincle.

 

Com s’explica anteriorment, la forma circular s’atribueix a una for-

ma receptora, és a dir, la seva geometria remet a l’acció d’acollir. 
I qui acull, escolta. Pensar en la forma és pensar en la conversa, 
i com que tres caps pensen més que dos, ens vam posar en con-

tacte amb el Jaume Martínez, un de dissenyador de producte fas-

cinat per la fusteria. El seu taller era davant la plaça i -per variar 

una mica- amb un cafè pel mig, vam estar discutint sobre taules, 
cadires i tot el que hi ha entremig. El Jaume està alarmat, diu que 
anem tard.

 

La forma de l’arbre

És precisament aquesta metàfora de l’arbre que serveix de 
pretext per explicar la forma que ha de prendre la taula. Si en-

tenem la taula de la mateixa manera que l’arbre, ens n’adonem 
com aquesta esdevé un objecte en el qual passat i present 

coexisteixen, i, com els arbres, genera un pont en el temps 

que ens retorna a l’origen i ens connecta amb la resta d’orga-

nismes vius. Els arbres són connectors entre la terra i el cel, 
arrelant-se fins a les profunditats de la terra i creixent fins on 
arriba la llum. Les arrels dels arbres ens connecten amb el pas-

sat, amb els nostres orígens i antecessors. El tronc és doncs 
el present que s’enfila fins a la copa de l’arbre, cap al futur, el 
cel. Per tant, d’alguna manera la taula ha de recollir en la seva 
forma aquests tres plans temporals.

 

És per això que la primera premissa del disseny de la taula era 
clar; ha de ser una taula que, tant per material com forma, 
remeti a l’arbre. Copa, arrels i tronc. Així, les arrels són la base 
en creu a la part inferior de la taula. La pota central de la tau-

la fa la mateixa funció del tronc de l’arbre; ser l’eix principal 
de suport. A més la disposició central de la pota permet que 

els comensals seguin al voltant sense topar amb cap pota mal 

col·locada. El taulell és la copa, i com en l’arbre és la part que 
llueix, allò que mires quan contemples de lluny. El nostre taule-

ll és l’element que conté el mirall, un objecte que, en reflectir el 
cel, el dibuixa sobre la fusta. Però, a més, el taulell és rodó, no 
només per la voluntat expressa d’evitar jerarquies, sinó també 
perquè ens interessa la simbologia històrica del cercle.

 

Innumerables vegades al llarg de la història s’ha consagrat el 

cercle com a símbol de fraternitat universal i protecció de la 

comunitat -refugiada dins els seus límits-. El cercle és la repre-
sentació de la unitat, l’acolliment i la llar, la receptivitat i la 

matriu, és a dir un reflex de la Terra que ens acull com a gran 
mare. Els planetes, les cèl·lules, els àtoms, els electrons. Totes 
les formes que conformen els nostres sistemes són esfèrics. 

 

El material de la taula

Els dos materials que s’han utilitzat per fer la taula són la fusta 
i el mirall. S’hi ha empleat una fusta natural de pi de 30mm. El 

gruix permet un major volum de la peça i la solidesa que trans-

met un arbre. El color s’ha deixat al natural a fi de no alterar la 
naturalesa de la fusta. El fet de deixar la fusta al natural també 
permet que, a mesura que la taula es fa servir a l’exterior, el sol 
tenyeixi el color clar cap a un to més fosc. Ens interessa veure 
el pas del temps a partir de la degradació de color.

 

El mirall: les tres dimensions en un mateix pla
El mirall ens vol fer present el que tenim al voltant, des d’altres 
perspectives, posant èmfasis tant en l’espai en el qual ens tro-

bem com en les persones que hi ha a la taula. Com quan plou i 

es creen bassals al terra moll, creant una nova dimensió, dife-

rent de la que solem veure en caminar. Ens fan ser més cons-

cients de l’espai que ens envolta i del cel sota el qual caminem 

i en aquest cas, mengem. El cel i la terra s’uneixen de cop de 
manera evident i natural. Mengem sota el cel que ens envolta.

 

Accions col·lectives
Tenint en compte que l’eix del projecte és la comunitat, sembla 
imprescindible que la forma de la taula promogui treballar en 

col·lectiu. S’han desenvolupat dues eines per poder treballar 

la comunitat inscrita en la mateixa forma de la taula.

Les premises que li donem al Jaume
 La taula ha de ser muntable i desmuntable, 
però que no la pugui muntar una persona sola. És es-
sencial que a l'acció final la primera interacció de les 
persones sigui la de muntar la taula, i fer-ho junts. 
Treballar a la mà d'algú és generar un vincle.
 La taula ha de ser transportable, com a 
mínim el taulell. Ens agradaria fer forats o un relleu 
perquè la gent la pugui transportar.
 A la taula hi haurà un mirall a la zona central
 Les potes han de ser centrals. Ens interessa 
que, tot i que la taula és petita, hi hagi la possibilitat 
de seure sense topar amb una pota mal col“locada. A 
més ens agrada la idea del tronc central de l'arbre.

Les coses que ha dit el Jaume i ens han fet pensar. 
 El projecte intenta retornar a l'essència de les 
coses d'una manera molt honesta i simple. Potser 
intentant fer una taula massa sofisticada es perd el 
missatge i l'essència del projecte.
 Heu de tallar i acotar. Prendre consciència del 
temps que teniu i realment treure capes i quedar-vos 
amb el què és essencial. Què és una taula per vosal-
tres? Potser la taula és un taulell que el pots posar 
allà on vulguis. Sobre una pedra, sobre llibres, sobre 



   DE LA       TAULAAL       VOLTANT 238

un objecte de ceràmica. Potser el suport és una mica 
irrellevant perquè en si mateix pot variar segons on 
siguis i el que tinguis. Portis on la portis sempre tin-
dràs una taula rodona on seure.
 Si l'eix de tot és el temps i els ritmes, la forma 
de la taula pot ser una mesura del temps. Perquè no 
fer les capes de la terra (la teoria de les cinc pells de 
Wundertwasser) part de la mateixa taula. Quin és el 
timing de cada moment o acció i com ho traduiríeu 
en una secció a la taula.
 El gest ha de ser subtil. No cal fer forats per 
portar la taula. Potser és més interessant fer uns 
arrodoniments ergonòmics a la part inferior. Que no 
els vegis i els trobis mitjan“ant al tacte. No volem 
contaminar la vista per no perdre l'essència del que 
és una taula, sinó més aviat posar altres sentits en 
joc; el tacte. Obrir un camí més intuïtiu i subtil a l'ho-
ra d interaccionar amb la pe“a.
 Segur que voleu que la taula sigui desmunta-
ble?

A la part inferior del tauler hi ha gravat el rastre de la mà. La mà 
de les persones amb qui menges. El rastre de la mateixa mà que 
agafa la taula i dibuixa l’ona a la part inferior. Les mans que es po-
sen d’acord i juntes construeixen la taula. Les mans que, abans de 
dinar, mentre dinem i durant tot el sobretaula, s’agafen, on creem 
vincles i ens relacionem amb els altres. Les mans de Bresson i de 
Schiele.

Per altra banda la taula s’ha de poder muntar i desmuntable, però 
que no ho pugui fer una persona sola. És essencial que a l’acció 
final -posada en escena- la primera interacció de les persones si-
gui la de muntar la taula, i fer-ho junts. Treballar de la mà d’algú és 
generar un vincle.
 
Com s’explica anteriorment, la forma circular s’atribueix a una for-
ma receptora, és a dir, la seva geometria remet a l’acció d’acollir. 
I qui acull, escolta. Pensar en la forma és pensar en la conversa, 
i com que tres caps pensen més que dos, ens vam posar en con-
tacte amb el Jaume Martínez, un de dissenyador de producte fas-
cinat per la fusteria. El seu taller era davant la plaça i -per variar 
una mica- amb un cafè pel mig, vam estar discutint sobre taules, 
cadires i tot el que hi ha entremig. El Jaume està alarmat, diu que 
anem tard.

 

La forma de l’arbre
És precisament aquesta metàfora de l’arbre que serveix de 
pretext per explicar la forma que ha de prendre la taula. Si en-
tenem la taula de la mateixa manera que l’arbre, ens n’adonem 
com aquesta esdevé un objecte en el qual passat i present 
coexisteixen, i, com els arbres, genera un pont en el temps 
que ens retorna a l’origen i ens connecta amb la resta d’orga-
nismes vius. Els arbres són connectors entre la terra i el cel, 
arrelant-se fins a les profunditats de la terra i creixent fins on 
arriba la llum. Les arrels dels arbres ens connecten amb el pas-
sat, amb els nostres orígens i antecessors. El tronc és doncs 
el present que s’enfila fins a la copa de l’arbre, cap al futur, el 
cel. Per tant, d’alguna manera la taula ha de recollir en la seva 
forma aquests tres plans temporals.
 
És per això que la primera premissa del disseny de la taula era 
clar; ha de ser una taula que, tant per material com forma, 
remeti a l’arbre. Copa, arrels i tronc. Així, les arrels són la base 
en creu a la part inferior de la taula. La pota central de la tau-
la fa la mateixa funció del tronc de l’arbre; ser l’eix principal 
de suport. A més la disposició central de la pota permet que 
els comensals seguin al voltant sense topar amb cap pota mal 
col·locada. El taulell és la copa, i com en l’arbre és la part que 
llueix, allò que mires quan contemples de lluny. El nostre taule-
ll és l’element que conté el mirall, un objecte que, en reflectir el 
cel, el dibuixa sobre la fusta. Però, a més, el taulell és rodó, no 
només per la voluntat expressa d’evitar jerarquies, sinó també 
perquè ens interessa la simbologia històrica del cercle.
 
Innumerables vegades al llarg de la història s’ha consagrat el 
cercle com a símbol de fraternitat universal i protecció de la 
comunitat -refugiada dins els seus límits-. El cercle és la repre-
sentació de la unitat, l’acolliment i la llar, la receptivitat i la 
matriu, és a dir un reflex de la Terra que ens acull com a gran 
mare. Els planetes, les cèl·lules, els àtoms, els electrons. Totes 
les formes que conformen els nostres sistemes són esfèrics. 
 
El material de la taula
Els dos materials que s’han utilitzat per fer la taula són la fusta 
i el mirall. S’hi ha empleat una fusta natural de pi de 30mm. El 
gruix permet un major volum de la peça i la solidesa que trans-
met un arbre. El color s’ha deixat al natural a fi de no alterar la 
naturalesa de la fusta. El fet de deixar la fusta al natural també 
permet que, a mesura que la taula es fa servir a l’exterior, el sol 
tenyeixi el color clar cap a un to més fosc. Ens interessa veure 
el pas del temps a partir de la degradació de color.
 
El mirall: les tres dimensions en un mateix pla
El mirall ens vol fer present el que tenim al voltant, des d’altres 
perspectives, posant èmfasis tant en l’espai en el qual ens tro-
bem com en les persones que hi ha a la taula. Com quan plou i 
es creen bassals al terra moll, creant una nova dimensió, dife-
rent de la que solem veure en caminar. Ens fan ser més cons-
cients de l’espai que ens envolta i del cel sota el qual caminem 
i en aquest cas, mengem. El cel i la terra s’uneixen de cop de 
manera evident i natural. Mengem sota el cel que ens envolta.
 
Accions col·lectives
Tenint en compte que l’eix del projecte és la comunitat, sembla 
imprescindible que la forma de la taula promogui treballar en 
col·lectiu. S’han desenvolupat dues eines per poder treballar 
la comunitat inscrita en la mateixa forma de la taula.
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Conversa
amb el Jordi

“El que em
manté a taula
és no haver de
recollir-la.”

(2)
El papa és un gandul 
El papa diu que a ell el que el fa allargar els sobretaules és no haver de recollir. Dissimula-
dament va apilant els plats a taula, amb un temps ni massa evident ni massa dilatat, es-
perant a que aquesta pila finalment caigui en la temptació d’algú (en la majoria dels casos 
de la mama) i s’aixequi per comen“ar a recollir. Perquè segons ell el primer que s’aixeca 
acaba sent el que més endre“a, així que si t’hi fixes bé veuràs que per ganes que tingui mai 
serà el primer, sempre trobarà alguna cosa per apilar i alguna víctima amb bona fe que li 
rescatarà la torre abans que caigui.

La forma
S’ha pensat en la forma que dibuixen els recipients quan s’apilen entre ells perquè et recordi a 
un rellotge de sorra, on el rastre que ha deixat cada un dels comensals parla dels seus tempos, 
manera de ser i de fer, del gest de cada un. 

El material dels gots 
El vidre com a material ens serveix per observar i analitzar com passa el temps, els culs de 
cafè per allargar els sobretaules, la quantitat que es deixa cada comensal, si han pres cafè sol 
o potser amb molta llet. Veure les peces de vidre en conjunt ens ajuda a entendre que ha pas-

sat durant el sobretaula i ens parla de la gent que estava assegut al voltant d’aquesta.

Com en un laboratori una proveta ens permet observar tot el que va passant dins el recipient i 

els canvis que es van produint. El pas del temps i com la matèria pot parlar d’aquest. 

Dilatar el temps a través de la forma
Les formes de cada recipient, que passen a ser els gots de la nostra sobretaula, són poc con-

vencionals, amb mides i formes que ens produeixen estranyament i ens fan estar de manera 
diferent a taula.

El disseny de les formes està pensat perquè sigui complicat de beure i necessita una impli-

cació molt activa per part del comensal, d’aquesta manera aquest està més despert/alerta 
durant tot el sobretaula i per altra banda el líquid que conté el recipient dura més i ajuda a fer 

que el temps es dilati.

El joc està present, cada comensal té la llibertat per fer ús dels gots com cregui convenient, 
molts s’han d’agafar amb dues mans, alguns te’ls has d’enganxar molt a la boca, amb algun 
altre potser has de prendre distància del recipient. Sempre deixant llibertat al comensal.

Cada got és diferent, l’un de l’altre per tal de poder generar situacions diverses i que no es 
repeteixin els gestos i dinàmiques entre la gent que està a taula.

Posa la gent en una situació poc habitual 
Per altra banda es posa a la gent en una situació a la qual no està acostumada, inclús la mida 
d’alguns gots fan que es perdi la percepció de les unitats de mesura a les que estem habituats. 

Per exemple la Berta no sabia quina era la quantitat de cafè i de llet que havia de posar al seu 
recipient, perquè era molt ample i no sabia si s’estava quedant curta o llarga.



109AL       VOLTANT 108    DE LA       TAULA

01

02 Proposta de cadira en col·laboració amb Jordi Garcia
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Bufar 
vidre

Prosper - 
Estudi a Poblet

(2)
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La por al buit. M’agrada el cafè des de fa molt de temps, recordo 

deixar la llet amb colacao a sisè de primària, molt abans que tots els 

meus amics, mai he tingut una bona relació amb la llet i el colacao 

no acabava de camuflar ni el seu gust ni la seva olor forta i desa-

gradable. Així que tan aviat com vaig poder vaig canviar de bàndol i 

em vaig passar al cafè amb llet, sempre acompanyat de molt molt 

sucre, no deixava de ser una nena d’onze anys.

La meva relació amb el cafè ha anat canviant i madurant fins al dia 

d’avui, vaig passar de ser una nena que prenia cafè per substituir 

el colacao abans d’anar al cole, a fer-lo servir a les nits d’estudi fins 

tard, fins que va passar a ser l’excusa per quedar amb els meus am-

ics acompanyant converses i sobretaules, que és el que perdura fins 

ara, ja que el meu cos ha generat una immunitat a la cafeïna que fa 

que el meu son no es vegi afectat en absolut.

El cafè sol adaptar-se als meus ritmes i a les meves converses, però 

hi ha vegades que se m’escapa de les mans i no el puc controlar. És 

doncs quan apareix l’angoixa, quan intento allargar el cul del cafè 

fred que no dona més de si, però que em manté a taula. És quan 

penso que tant de bo fos infinit i dures tant com la conversa ho de-

manés, però és que el cafè calent està tan bo, que a vegades costa 

retenir-lo.

Conversa
amb la Laura

“El que em
manté a taula
és el cafè”

(3)
La forma per representar l’infinit

La espiral es uno de los símbolos más antiguos y más difundidos de todos los tiempos y 
comunidades humanas. Se han hallado espirales grabadas en piedra desde los tiempos 
prehistóricos. Simboliza el movimiento de la vida, el movimiento de las estrellas y de la 
galaxia. Representa también el laberinto que toda persona ha de recorrer hasta llegar a su 
centro: el propio corazón donde se encuentra la auténtica verdad. Los celtas (llibre papa)

Em pregunto a mi mateixa que és el que em manté a taula m’observo, recordo moments dis-

pars però la vegada connectats entre ells i recullo els petits gestos i objectes que sense ser-ne 

massa conscient m’adono que em mantenen a taula i s’aferren a les meves mans. Detecto que 

és el cafè el que em manté a taula i durant unes setmanes observo la meva relació amb aquest, 
el cafè que s’acaba a poc a poc i que fa de rellotge abans tots s’aixequin. Me n’adono que en 
totes aquestes situacions tinc la tendència d deixar-me el cul del cafè.

 L’Aina em pregunta ‘per què sempre et deixes el cul del cafè?’
 Dilluns passat vaig anar a fer un cafè amb la Tere a l’ajuntament i sense jo adonar-me’n 
abans d’anar a pagar encara em quedava un quart de cafè, que de manera inconscient havia man-
tingut per alguna raó.
 Avui hem anat a dinar a fora amb els de casa i quan hem arribat als cafès tots ens hem 
demanat el nostre habitual. Jo amb ganes d’allargar el sobretaula em poso el mig sucre, remeno 
amb cura i quan acabo i aixeco el cap veig que ells ja quasi s’han acabat el seu i em posen pressa 
per marxar. Desganada faig dos glops ràpids per no fer el lleig i em deixo més de mig cafè que 
encara conté hores de conversa.
 Em fa molta angúnia recalentar el cafè, no m’agrada, té un gust diferent que quan surt 
de la cafetera, no sé si és perquè el microones el crema o perquè el fet de recalentar-lo vol dir que el 
cafè s’està acabant i ja només queden els glops finals i si el cul del cafè no està fred no tinc excusa 
per deixar-me’l i seguir allargant el sobretaula.

La Gerra infinita
‘Jo vull fer un recipient infinit perquè no s’acabi mai el cafè del sobretaula’ 
A partir d’aquesta observació decidim crear una gerra infinita, on el cafè no s’acabi mai i te’n 
puguis fer tants com vulguis i no vegis que arriba el final. 

La física de servir el cafè. Conversa amb el papa
L-  A mi m’interessa que es puguin fer 5 cafès perquè és la gent que seurà a la nostra 

taula, però sempre ha de quedar alguna cosa de líquid dins.
P -  Només cal que facis un forat, més gran o més petit depenent de la quantitat de cafè 
que vols que caigui en cada ‘tirada’. Cada vegada que tu serveixis (fa gest de servir amb la 
gerra) serviràs i es pararà. Qui vol un cafè? Serviràs (gest de servir) i es para i així de manera 
infinita. Vols que caigui més cafè? Fes el forat més gran o fes dues tongades.

L-  La idea del buit m’agrada perquè és com que no s’acaba, però clar també vull que 
caigui cafè

P-  Per mi la millor idea és la de fer un únic forat, per inèrcia sempre et caurà un raget 
que és el que t’anirà fent els petits cafès infinits. Ompliràs molt a poc a poc els gots de cafè, 
però al mateix temps estaràs allargant molt el sobretaula, ‘xupito’ de cafè, posaré molt poca 
cosa, això ho allargarà més i fas el joc de ‘mirà!, un altre cafè, un altre cafè, un altre cafè...’ I així 
eternament.

De què depèn?, de la mida del forat, res més.

El buit
Agafant la idea de ‘la por al buit’ fem que la gerra només tingui una petita obertura a la part su-

perior, la mida d’aquesta fa que quan poses la gerra totalment cap a ball es faci el buit i el cafè 
no caigui, per tant només et pots fer petits cafès però de manera infinita. Com quan et poses 
sucre amb una sucrera. De què depèn?, de la mida del forat, res més.

El material
La nostra gerra infinita està feta amb vidre bufat a mà. Té forma d’espiral per representar el 
concepte d’infinit i està tintada amb un vidre de color blanc per tal de desdibuixar el contingut 
de dins, s’intueix que hi ha alguna cosa dins, però no es veu amb claredat i els plecs del vidre 
fan que costi de veure el líquid que queda.
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01 Proposta de cadira en col·laboració amb Prosper
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Era diumenge estàvem fent un cafè a la plaça amb l’Aina abans 

de posar-nos a fer feina quan vam rebre un missatge del Pròsper, 

el noi que ens estava fent les peces de vidre, on ens deia que no 

arribarien el dia previst perquè hi havia un dia festiu pel mig. Les 

peces estaven a Poblet, on en Pròsper té el seu estudi i per falta 

de temps vam demanar que ens les enviés per correu 24h, però 

aquestes 24h ja anaven amb retard i el missatge d’en Pròsper no 

era massa esperançador. Eren les 18:30h de la tarda i una moti-

vació provocada per la preocupació i l’entusiasme per veure les 

peces ens va fer agafar el cotxe a l’instant direcció Poblet.

Després d’un viatge una mica més llarg del que ens pensàvem i 

de cantar totes les cançons de les Macedònia a dos veus com de 

costum vam arribar entre vinyes i carrers estrets.

En Pròsper ens esperava, ho tenia tot preparat i just quan anàvem 

a marxar ens va fer esperar un moment per donar-nos una peça 

que havia sigut un error de la Gerra infinita i ens va dir que ens la 

regalava. No ens ho creiem, era molt maca i estàvem entusias-

mades pel fet de tenir una peça més, fruit d’un error. És aquí com 

va néixer el nostre nou i últim objecte, fruit de la casualitat, fruit 

de la buena suerte, mala suerte, quien sabe (Curro Claret).

Pròsper

“Us regalo
aquesta peça
que és un error
de la gerra”

(4)
Oda a la cultura catalana
El Porró random, és una oda a la cultura catalana i mediterrània, al qual se li ha dissenyat un 
tap de suro per posar al forat superior i et pot remetre a un porró, a un setrill d’oli o inclús a 
les fonts naturals que et trobes quan puges a la muntanya, on l’aigua surt per una extensió 
metàl·lica molt petita.

El material per amagar el seu contingut
El vidre tenyit de blanc, de la mateixa manera que amb la gerra, ens deixa intuir que hi ha líquid 
a l’interior, però és molt complicat endevinar quin. Ens atrau la idea de deixar pas a la imagi-
nació i que els comensals puguin especular sobre el que pot haver-hi dins només observant 

la seva forma.
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01 Proposta de cadira en col·laboració amb Prosper
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El papa és un pesat amb les seves històries. Que si els gots que si 
els visigots, que si els víkings, els celtes i els de més enllà. A vegades 
m’oblido que tinc un 50% d’ell i em preocupo una mica. Després ric 
i penso entenc moltes coses. Però si una virtut té el meu pare és 
explicar històries. És un contaire nat. Potser és per la seva naturale-
sa dramàtica, o la capacitat que té d’imaginar-se mons fantàstics, 
però sempre saps que, per més mandra que faci anar a un dinar fa-

miliar, si ell ve hi haurà rialles assegurades. S’inventa les històries a 
mesura que les explica i, per més pesat que es faci, manté l’atenció 
de la gent i et for“a a quedar-te assegut a taula preguntant i què 
li va passar fins ben entrat el vespre. Això sí, si vols dinar amb ell, 
necessites tenir l’agenda molt disponible.

Conversa
amb el Xavi

“El que em
manté a taula
és explicar
històries”

(5)
El que manté al meu pare a taula és explicar històries. No és d’estranyar que la paraula text 
vulgui dir teixit, provingui del llatí ‘texere’ que significa, teixir, trenar, construir. Teixir, doncs, 
consisteix en l’acció entrellaçar fils o paraules. Com s’explica a recipiente.es, hi ha una cita de 
Roland Barthes que apunta la propiedad matérica del hacer textual. L’acció de teixir un tapís és 
de fet molt similar a la construcció d’històries que fa el meu pare quan seiem a taula.

Si el text està associat en teixir, l’objecte d’explicar històries ha de ser en realitat un objecte 
que la seva materialitat porti implícita la mateixa acció d’entrellaçar fils. L’objecte resultant 
són cinc peces tèxtils en forma de cercle segmentat que funcionen com a tovalló individual, 
però alhora com a centre de taula quan és s’ajunten al mig. Cada un dels cinc segments té 

tres dibuixos d’objectes quotidians brodats que remeten tant per forma com per concepte a la 
infantesa. No és fins que cada peça o tovalló s’agrupa al costat de l’anterior que els comensals 
poden veure la totalitat dels dibuixos. És aleshores que poden començar a teixir -aquesta ve-

gada amb paraules- la seva història. En una convenció surrealista dels anys 20, Tristán Tzara 
va proposar crear un poema a partir de paraules dipositades en paperents dins d’un barret. 

Aquesta idea de cut-up que construeix a partir de paraules fragmentades que vol trencar amb 
la linealitat de la literatura comú, la reprèn l’escriptor americà William S. Borroughs i Julio 
Cortázar a Rayuela. La idea de l’objecte d’explicar històries és retornar al Cabaret Voltaire, 
la cafeteria on es reunien els surrealistes, i com ells inventar històries a partir de fragments, 
intentant fer cadàvers exquisits. 
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(6)
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Regalar un trosset de taula. Fa una estona que, com és costum, 

seiem a dinar a casa els avis. Arròs, favetes i una carn amb suc 

deliciosa que, per desgràcia de la meva àvia, cap de les tres po-

dem menjar perquè som vegetarianes. Un cop acabat el dinar, de 

mica en mica, un rere l’altre, tots ens anem aixecant per atendre 

els compromisos que ens presenta el dia a dia. Però sempre hi ha 

algú que es queda xerrant una estona amb la meva àvia. I la curi-

osa manera que té aquesta iaia mig bruixa de mantenir-te a taula 

és, ni més ni menys, que oferint algun regal estrany. En el seu 

moment va ser la caixeta de pedretes. Un altre dia potser és una 

revista que ha guardat per tu. O potser és una truita de patates 

que ha fet especialment per la mama i que t’encarrega que duguis 

a casa. O fins i tot unes herbes d’Alinyà que afirma que curen els 

refredats. Però el millor regal de tots són les històries que explica 

de quan era jove i anava amb el seu estimat Jepi als guateques, 

i com l’endemà menjaven xurros amb xocolata. Amb aquest petit 

ritual s’assegura retenir-te uns instants més i allargar, encara que 

sigui només durant cinc minuts, la conversa. I sempre tornes a 

casa amb alguns paquetets, o si més no, amb una història per ex-

plicar i un somriure a la cara.

Conversa
amb la Carmeta

“El que em
manté a taula
és oferir
regals”

(6)
El que respon la meva àvia a la pregunta què et manté a taula és la conversa. Però a mi em sembla una resposta 
un pèl incompleta i penso que potser li hauria de plantejar al revés, què fas per mantenir els teus a taula? La 
resposta és fer regals. El regal és un pretext per allargar la conversa, per fer sentir a l’altre estimat, és a dir, fer-
lo sentir com a casa. És la cura, és el t’estimo perquè penso en tu i et guardo aquesta contra del diari. La seva 
manera de fer casa és fer regals. I no entén el regal com una cosa estrictament material, sinó com un detall que 
porta implícit el pensar en l’altre fins i tot quan l’altre no hi és. I darrere cada regal s’hi troba el regal més preuat 
de tots; poder compartir un mateix espaitemps amb els teus cada dia. Aquest és el veritable regal amagat 
darrere les revistes i les cremes de verdura per sopar.

L’objecte regal ha de ser doncs quelcom senzill però significatiu. És per això que ’objecte d’agraïment ha estat 
l’argolla. Aquest trosset de fusta tan senzill, guarda dins seu un significat molt gran: tenir una argolla pròpia 
és tenir un lloc a la taula assegurat, és formar part de la comunitat. I ser part de la taula sempre que hi vulguis 
retornar. Les argolles s’han fet amb el residu de la mateixa fusta de pi de la taula. Per tant quan cada comensal 
s’emporta l’argolla a casa s’està emportant, en realitat, un trosset literal de taula dins la butxaca. Que l’acom-
panyarà al dia a dia i li permetrà retornar a la taula sempre que ho necessiti. 
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G- Els sopars infinits per excel·lència són els de Nadal i vol dir que quan real-

ment has acabat els àpats poses els torrons, les neules, un polvoró per aquí, 

un altre per allà, el panettone... sempre hi ha alguna cosa. Sempre queda al-

guna cosa, i fins que no s’acaba l’última engruna ningú s’aixeca, a la meva 

família en el meu cas és així.

 

L- Això ho fan als bars també, mai et treuen tots els gots de la taula, sempre 

en deixen dos perquè no sembli que t’estan fent fora.

 

G- Hi ha molts llocs aquí a Espanya on et donen la beguda amb la tapa, per-

què et doni set i continuïs consumint.

 

T- Ai, justament estic fent un treball de la sociologia del vi i he llegit una 

lectura de la significació dels aliments. Tot el que comporta l’alimentació. 

És a dir, l’alimentació és un llenguatge, en el dia d’avui ja no fem servir l’ali-

ment només per menjar sinó també per crear situacions. Un exemple que 

posava a la lectura era ‘l’alimentació del treball’ i el ‘snack’ tot el significat 

que comporta d’anar de pressa, temps modern, no tinc temps, tinc el poder 

del menjar i ho faig quan vull i amb el temps que vull... També hi ha l’esmor-

zar d’empresa, on hi ha un menú especial, té una llargada més extensa, per 

donar peu a converses i discussions, ara et porten un primer plat, després 

un cafè, etc. I com l’aliment es fa servir més per crear situacions i escenes i 

no tant pel mateix fet d’alimentar-se i saciar la gana, perquè ja fa anys que ... 

que no és una necessitat bàsica, sinó que construeix estructures.

Conversa amb
els amics.

“A mi el que
em manté a 
taula és el 
menjar per 
compartir”

(7)
Bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa. La cultura catalana ja parla de la im-

portància del menjar a taula; és un element que està lligat no només a la supervivència sinó 
també a l’acció de reunir-nos. El menjar és, juntament amb la conversa, un dels dos elements 
claus per entendre la idea del sobretaula. Sense menjar no hi ha sobretaula. És igual si és un 
plat de pèsols, un cafè o un té, o un bombó, el menjar és, en definitiva un pretext, una invitació 
que convida a reunir-nos. Parle’m-ne, però amb un cafè pel mig. No és pas sorpresa que moltes 

persones amb les qui hem parlat afirmin que el que els manté a taula és el menjar. Aquesta 
idea del menjar mai fa referència a l’àpat tradicional de tres plats individuals, sinó més aviat 
als plats infinits disposats com un pica-pica. Els plats que, en no ser de ningú, conviden a 
compartir.

Si és la configuració dels plats a taula el que ens manté asseguts, l’objecte del plat -és a dir 
l’element que distribueix el menjar a taula- pren importància. En un principi la idea de plat que-

dava descartada; la idea de menjar amb les mans i de fer de la taula el mateix plat semblava 
força interessant. Després de comentar-ho amb diverses persones es va concloure que el plat 

era fonamental en la peça. En una primera aproximació es va treballar amb ceràmica, però la 
idea de plat no responia a la idea que els amics havien plantejat quan es referien al pica-pica. 

La taula ha de ser el plat, però a la vegada s’ha de delimitar l’espai que ocupa el menjar. Els 
objectes finals són uns plats fets, igual que les argolles, amb la fusta de la taula. Les seves 
mides i formes són variables, però, mantenint la idea del cercle delimitador, sempre s’ha tre-

ballat des de la circumferència, sigui plena o només el perímetre. Per diferenciar-los de la 
taula han estat pintats de blanc i tractats. És curiós com tant per forma com per disposició els 
plats remeten als altars. De fet, l’altar és un element elevat de la resta on tenen lloc els rituals 
de diverses religions. L’etimologia d’altar prové de l’arrel indoeuropea al alimentar, fer créixer, 
l’arrel que també dona nom al verb alere (alimentar, aliment).
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Conversa amb
els amics.

“A mi el que
em manté a 
taula és el 
menjar per 
compartir”

(8)
El menjar col·lectiu

Objecte que respon a aquella gent que ens ha dit que el que els manté a taula és el menjar compartit i dis-

ponible fins al final. El fet que tres persones ens diguin que el que els manté a taula és el menjar compartit 

ens fa pensar en què sigui un objecte per satisfer la necessitat de més d’una persona té molt sentit i que 

fer servir de material el menjar reforça la idea.

El pa sense crostó

Triem el pa com a menjar que pot ser compartit, està disponible tot l’àpat i és el que més acostuma a durar, 

perquè ja es compra pensant en què serà per tothom i la gent voldrà repetir. De pa millor no quedar-nos 

curts diuen. Pa que no en falti!

El pa per crear conversa

S’ha explorat el pa com un mitjà per a crear conversa, com a element comú i cultural de la nostra història, 

com a element bàsic i símbol de la civilització, peça clau en els rituals culturals que ens envolten en la 

nostra vida diària. Que ens parla també de la cura i en els processos. És maco pensar que és un aliment 

que s’acostuma a servir per emfatitzar que el menjar més important és aquell compartit amb els convidats 

i com a símbol de benvinguda i agraïment. En una època en la qual els nostres comportaments estan 

exposats a la globalització, volem defensar i preservar els antics costums i creences sobre el pa i el seu 

coneixement. El pa com a patrimoni cultural que enriqueix les nostres esperances personals i col·lectives 

en la societat.

El pa és polític i geogràfic i està carregat de significats mítics en diferents cultures.

El pa com un espai que fomenta les conversacions i fer en col·lectiu. 

El pa com a eina lúdica per obrir un diàleg entre els comensals, la societat, la política, les cultures i més.

El pa com a producte alimentari quotidià que convida a pensar més enllà. 

 

Que els plats principals siguin de pa

El pa com a objecte per mediar relacions, mesurar el temps i la manera de fer les coses. És per això que 

fem servir el pa com a plat, els pans que ens ha fet el meu pare, els que porta fent des de ja fa uns anys i 

fan que tregui la seva part més creativa dins el seu cervell científic i racional. Creatiu en la recepta i els 

tempos, que són els seus i de ningú més i que per això el fan especial i únic. El pa com l’herència que ens 

deixarà dins el nostre llibre de receptes familiars que hem anat construint durant aquests anys juntament 

amb la mama. El pa del papa com a plats que serviran per mesurar el temps que dura el menjar a taula i 

que al mateix temps parlen de mi i del que m’han ensenyat a casa aquests anys. Un trosset del nostre pa 

per aquelles que ens volen acompanyar.

El pa en forma de cercle

Decidim fer un pa sense crostó per evitar ‘baralles’ com passava a casa l’Aina a causa de la seva fama. Par-

lem amb en Marc, un pastisser que té un forn de llenya a Teià, li expliquem que volem un pa que potenciï 

la idea de ser compartit, que no tingui ni principi ni final. Així que ens proposa fer pans rodons on cadascú 

pugui anar agafant el seu trosset, tant de manera individual com col·lectiva.
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(9)
El que respon la meva àvia a la pregunta què et manté a taula és la conversa. Però a mi em 

sembla una resposta un pèl incompleta i penso que potser li hauria de plantejar al revés, què 
fas per mantenir els teus a taula? La resposta és fer regals. El regal és un pretext per allargar 
la conversa, per fer sentir a l’altre estimat, és a dir, fer-lo sentir com a casa. És la cura, és el 
t’estimo perquè penso en tu i et guardo aquesta contra del diari. La seva manera de fer casa és 

fer regals. I no entén el regal com una cosa estrictament material, sinó com un detall que porta 
implícit el pensar en l’altre fins i tot quan l’altre no hi és. I darrere cada regal s’hi troba el regal 
més preuat de tots; poder compartir un mateix espaitemps amb els teus cada dia. Aquest és el 
veritable regal amagat darrere les revistes i les cremes de verdura per sopar.

L’objecte regal ha de ser doncs quelcom senzill però significatiu. És per això que ’objecte 
d’agraïment ha estat l’argolla. Aquest trosset de fusta tan senzill, guarda dins seu un significat 
molt gran: tenir una argolla pròpia és tenir un lloc a la taula assegurat, és formar part de la 
comunitat. I ser part de la taula sempre que hi vulguis retornar. Les argolles s’han fet amb el 

residu de la mateixa fusta de pi de la taula. Per tant quan cada comensal s’emporta l’argolla a 
casa s’està emportant, en realitat, un trosset literal de taula dins la butxaca. Que l’acompan-

yarà al dia a dia i li permetrà retornar a la taula sempre que ho necessiti. 
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POSADA EN ESCENA
BON PA, BON VI, BONA TAULA I BONA BRASA, ÉS SENYAL DE BONA CASA

Pa amb tomaquet

 Amb la idea del pa amb tomàquet i productes de proximitat 

volem intentar recuperar els lligams amb la natura, les estacions, 

els orígens i el territori. A través d’allò ‘autèntic’, ‘de la terra’ 

mirem de formar part d’un paisatge diferenciat que contrasta 

amb el model de ciutat moderna, cosmopolita, globalitzada, 

uniformada, intemporal de la que parlàvem al principi i de la que 

estem intentant fugir. 

El menjar crea vincles i ens fa a tots més iguals del que pensem. 

 

Para la gente del campo, la distancia es una noción relativa que 

depende de su modo de cultivar la tierra. Si cultivan melones entre 

los cerezos, quinientos metros es una distancia considerable. Si 

apacienta el ganado en un pasto de montaña, cinco kilómetros no 

es lejos. (Sánchez, M., 2019)

 

   Menjar per combatre l’enyorança.  

Al voltant de la taula és un projecte social, cultural i artístic, 

que busca reconnectar-se amb el mediterrani i els seus sa-

bers, l’oli, el blat i el vi. Neix entre Premià de Dalt i Premià de 

Mar, dos petits pobles del maresme i vol posar en manifest els 

ritmes pausats, l’intercanvi, l’harmonia i reconeixement del 

lloc en el qual vivim i que parla del que som. Un àpat per cele-

brar el fet de compartir, el menjar, les històries i la família.

 

Al voltant de la taula és un ritual on es comparteix i es trans-

meten coneixements locals sobre les coses que ens envolt-

en, les coses autèntiques. A través dels gestos quotidians, 

la conversa, els objectes i el menjar es relaciona la llar, la 

família, la cultura i el territori. A través de productes de 

proximitat i de la ‘nostra terra’ es recuperen rituals i maneres 

de fer que s’estan perdent. Es vol recuperar la memòria i els 

processos lents i fragmentats d’aquells que ens van precedir. 

Reprenem algunes de les tradicions que s’han transferit de 

generació en generació. 

 

Recuperar part de la nostra història i territori. Un projecte 

col·lectiu que vol crear comunitat i fer sentir com a casa 

a cinc desconegudes que conviuen al voltant d’una taula i 

transformar aquest espai en un escenari en directe on les 

convidades són agents actius i les peces dissenyades es 

posen en circulació. 

 

No només es tracta del que mengem, sinó de com ho fem. 

El dinar proposat suggereix noves maneres d’interaccionar 

amb el menjar i els objectes, més inusuals i amb més agència, 

com podria ser jugar amb el menjar, crear escultures, menjar 

sense coberts… coses amb les quals segurament les nostres 

mares es posarien les mans al cap. 

01 Posada en escena final
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CONCLUSIONS
.

facilitat la feina en tot moment.

Però el que més hem gaudit, ha estat dur a terme el sobretaula 
infinit. La voluntat era generar un espai de confort per la gent i 
retornar la qualitat de ritual al fet de seure al voltant de la taula. La 

rebuda ha estat sempre molt bona; més que un TFG semblava una 
celebració amb amics -sí, fins i tot els desconeguts s’han tornat 
amics-. Ens hem sorprès sentint com algú exclamava: necessitava 
aquest a sobretaula per airejar-me! Sentir això és el que ha fet que 
valgui la pena. Perquè aquests espais de cura i celebració són ver-

daderament necessàris. Tots necessitem un espai on sentir-nos 

escoltats i compartir, un espai on fer casa. Sí que caldria afegir 
que, com és d’esperar, és impossible fer un sobretaula i no voler 
formar-ne part. Potser hauria estat més interessant observar el 

sobretaula des de dins i no des de l’òptica d’un voyeur. 

Al voltant de la taula ens ha permès explorar el dia a dia des d’una 
mirada molt personal i tot i així, procurant sempre establir diàlegs 
amb els referents d’una manera molt sincera. És maco pensar que 
els referents d’aquest projecte també han estat els nostres am-

ics i la família, i és per això que aquest Al voltant de la taula és, 
en realitat, un agraïment cap a ells. I ara, que posem fi a aquesta 
sobretaula i ens acabem l’últim culet de cafè, és també moment 
d’agrair el temps compartit l’una amb l’altra. 

(El primer amulet ha estat la caixa. I el segon Sunday Night. 
Però al llarg d’aquest projecte he anat trobant molts més am-
ulets que han pres formes dispars. Alguns els he trobat en 
persones o en alguna paraula que entonaven. Altres entre les 
línies d’algun llibre o dins d’una caixa de mistos. Fins i tot 
dins un anell de jade que la meva àvia creia extraviat. Però 
l’amulet més gran de tots l’he trobat a l’interior dels nostres 
cors, del teu i del meu, camuflat entre les rialles mentre fem 
un cafè o tenim les mans brutes de fang. L’he trobat en la 
subtil bellesa de ser i no fer-ho en soledat. De ser per com-
partir, i en fer-ho omplir els buits l’una de l’altra. Ella ho ha 
anomenat ‘deixar-me la teva iaia’ i jo no ho hauria dit millor. 
I com sempre, al final, reconèixe’t en l’altre fins a esdevenir 
l’altre -això em va dir la meva mare que li ho deia Rilke-. El 
meu autèntic amulet ha estat compartir les nostres vides i 
fer-ne una sola aquests darrers tres mesos. Com si d’alguna 
manera inconscient ens haguem escollit abans de néixer per 
trobar-nos. Una veritable oda a l’amistat.)

És hora de plegar els tovallons de taula i posar les cadires a 
lloc. De la mateixa manera que recollim els plats, i posem en 
tuppers les sobres del menjar, és moment de recollir també els 
aprenentatges i les coses importants que ens hem anat tro-

bant al llarg del camí.

No podem explicar aquesta memòria sense remarcar el priv-

ilegi des d’on està escrita. És essencial prendre consciència 
que, al cap i a la fi, som dues persones que gaudeixen d’un 
privilegi social determinat, i establim aquest punt de vista des 
del nostre núvol. No només gaudim d’un estil de vida concret, 
sinó que a més tenim la gran sort d’estar envoltades d’un cer-

cle de persones -amics, família i més- que ens han permès 
estar escrivint aquest projecte de la manera que ho hem fet. 

És realment quan tens el privilegi de tenir temps que pots 
pensar en totes aquestes coses que s’exposen al treball, que 
d’altra manera i quan hi ha prioritats més urgents semblaries 

supèrflues. Tot i això, ens agrada pensar que la sobretaula és 
quelcom natural per les persones, la socialització és universal.  
Perquè en essència és reunir-te i escoltar als qui t’estimes. És 
invertir unes hores per cuidar les relacions i passar temps de 

qualitat amb els teus. 

Més enllà d’aquest aspecte, hi ha una sèrie de punts sobre el 
que volem reflexionar. Al voltant de la taula realment és un 
projecte que té sentit en el moment que es desenvolupa i que 

reflecteix molt bé les mancances que hi ha hagut durant el 
confinament; la falta de contacte entre persones. Sempre hem 
volgut preservar els espais de reunió, però no hi ha hagut mai 
la intenció de generar un canvi. El projecte ha estat un exercici 
de reflexió sobre les relacions i el temps que hi dediquem.

Hem après a mirar i no a veure el que sembla evident i que 

és invisible als ulls. A través de l’observació i la mirada aten-

ta hem entès la dimensió oculta dels objectes i les relacions 

que generen. A l’hora de dissenyar els objectes del projecte 

estem verdaderament satisfetes. Teníem per objectiu treballar 

en horitzontal amb persones del nostre entorn que no estan 

estrictament vinculades amb el disseny. Han estat ells els in-

stigadors, els qui han tingut les bones idees i han treballat de 
la mà amb nosaltres al llarg del procés de disseny. D’aques-

ta manera hem pogut crear un imaginari col·lectiu amb ges-

tos quotidians que ens mantenen a taula i que resulta que, en 
essència, són universals; la conversa i el menjar. Hem entès 
que el disseny no queda reduït una esfera concreta; el disseny 
és per tots. Pel que fa a la formalització hem tingut la sort de 

treballar amb una xarxa d’artesans molt propera que ens ha 
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    5.

Los primeros planos que mues-

tran el vientre de la mujer.

Nota de l’autor

Omplir forats i compartir àvies

Potser ara que s’acaba aquesta història és moment d’explicar la ver-

itat. O si més no el perquè de tot plegat.

 

M‘agradaria entendre aquesta peça com un relat construït per 

fragments inconnexos de dues vides diferents, la de la Laura i la de 

l’Aina, que al llarg d’aquests tres mesos s’han transformat en una de 

sola. Hem compartit llibres, records i aprenentatges, però per sobre 

de totes les coses hem compartit el més preat de tot, el temps. És 

per això que a la vegada que creixia el projecte, creixia encara més 

la comprensió l’una de l’altra i l’empatia cap a una vida no viscuda, 

però el que veritablement ha crescut és la nostra amistat. Han estat 

uns mesos de créixer en paral·lel i a la vegada. Hem compartit per-

sones. Les iaies, els pares i els germans. (Les dues mares fantàstiques 

ja feia un temps que les compartiem). Records que les dues creiem 

esborrats passejant collint cireretes de pastor i recorrent Euro-

pa en cotxe. Però per sobre de tot, el que al voltant de la taula ha 

generat és un espai que ens ha permès a aprendre a mirar amb els 

ulls honests de Raymond Carver i a fer com l’Agnes Varda al seu 

fantàstic documental Les glaneurs et la glaneusese i recol·lectar els 

gests oblidats del dia a dia. Hem seguit la nostra intuïció perseguint 

rastres que ens han portat a llocs que no esperàvem -qui hauria dit 

fa uns mesos que el TFG el fariem sobre el sobretaula!-  i que a la 

vegada ens han retornat a l’essència de les coses; a ser i no fer-ho 

en soledat. 

Al voltant de la taula és doncs una història explicada a dues veus, 

la de la Laura i la de l’Aina, que al llarg del projecte s’ha convertit 

en una de sola. El diari d’una ara és el diari de l’altre. Sempre he 

pensat que llegir un diari personal és el més semblant a entrar al 

cap d’algú i formar part de la seva vida, encara que sigui només per 

uns instants. És per això que ara, que tu llegeixes això, al voltant de 

la taula esdevé també part de la teva història. 

[01]

[02]

[03]

Mirror piece

Instead of obtaining a mirror,
obtain a person.

Look into him.

Use different people.

Old, young, fat, small, etc.
Mirror piece, 1964. Yoko Ono.
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cap d’algú i formar part de la seva vida, encara que sigui només per 

uns instants. És per això que ara, que tu llegeixes això, al voltant de 
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[03]
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Trenqueu amb la nostra zona de confort 
fent-la encara més acollidora. I ens feu 
comprendre que fer aquest relat de la 
vostra mà és créixer.

Obrir camins, multiplicar paisatges
i formes de veure’ls, com l’amor
carismàtic de l’aventurer. 

No sé si és qüestió de sort, però gràcies.
I és que sort que encara hi ha amor en
els missatges, en les converses,

Ara us ho tornem sabent que ho deixem en bones mans,  les vostres  mans. 

Als de casa,
que sempre ens
heu donat
un lloc a taula  i  que  feu  que tot això  tingui   sentit.

A vosaltres, que junts sou els autors d’aquest relat. 

Fran Díaz
Lúa Coderach

Mama
Carme
Avi
Nona
Xènia
Tiet Xavier
Tiet Dani
Caro
Edo
Papa

Cesc
Pau
Go
Andrea
Marta
Wina
Joel

Als nostres amics (i mestres),
que són casa fora de casa
i fan que la taula sigui sempre una festa

I els qui hem compartit en aquest projecte, 

Als que compartim,

Tere, Joan, Mònica, Sandra, 
Ali, Ramón, Guillem, Maria, 
Sara, Mar

Mariona, Sergi, Jaume, 
Júlia, Anna, Paula, Quim, 
Alexia

Papa
Mama

Dani
Marina
Gloria

per	 guiar-nos	i		 confiar	 sempre.

que hi ha proximitat en la distància. 

A totes
les mans que han ajudat
a construir aquest projecte

Als millors
professors

A la família Figuerola - Botet
per deixar-nos un llit a casa

‘Los libros que de verdad me gustan son esos que cuando acabas
de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para 
poder llamarle por teléfono cuando quisieras’

Gràcies per aquests últims quatre anys.
Per escriure amb nosaltres aquest projecte.
Per haver-nos donat l’oportunitat de créixer juntes
i trobar aquesta companya de projectes, de cafès i de vida. 

Per brindar-nos la possibilitat de construir aquesta amistat.
(Les coses que arriben quan més les necessitats no són casualitat)

Maria Dolores Botet
Meritxell Botet
Roger Figuerola

Sergi B. García
Fredy
Vero
Frank
Alex

Nereis Ferrer
Prosper Riba Vilardell

Ángeles modista
Jaume Martínez

Berta Cascante
Cristina de Blas

Pau Codina
Cesc Figuerola

Mariona Trullàs

Marina Garcia Mas
Sandra Barrio

Mònica Barrio
Can Casadellà

Raymond Carver

a la Laura
de l’Aina

a l’Aina 
de la Laura

Agnes Varda
María Sánchez

Virginia Woolf
Josep Maria Esquirol

I per   acompanyar-nos   sempre Els Manel
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