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 El que hi ha i el que ja no és una investigació que reflexiona al voltant del vincle que 
estableixo amb el meu entorn, centrant la mirada als objectes trobats i l’espai que habi-
ten. Una connexió amb la matèria, tant des dels objectes a investigar com en el format 
que investiga. Tot és narrat a través de la mirada fílmica, l’ús de la càmera Súper-8 com a 
objecte que investiga en dues direccions: una cap al cinema analògic en si, entenent-lo 
com a format físic i tangible, i l’altra com a observació cap als objectes trobats, els espais 
i el vincle que estableixo amb ells. Per una part, s’hi troba una mirada íntima i d’autoreco-
neixement, i per altra, juganera, experimental i innocent. La investigació s’inicia en una 
via d’expansió de coneixement, exposada principalment en el marc conceptual, on hi ha 
un diàleg amb l’entorn, els espais i els objectes, connectada amb discursos de referents 
teòrics i formals. Aquesta narració és seguida de l’aparició de la càmera Súper-8, utilit-
zant-la com a eina per (re)descobrir aquest entorn, centrant el discurs en la importància 
de la mirada mitjançant l’objecte fílmic que registra la matèria en el cel·luloide.
 El projecte es pot entendre també com un assaig. Per una part, s’assaja narrativa-
ment per entendre i generar preguntes. L’altra part també assaja, però no amb la connota-
ció narrativa, sinó de pràctica. En aquesta via s’exposa una constant pràctica per entendre 
i descobrir un llenguatge nou, el cinema analògic.
 La pràctica de treballar en analògic necessita un canvi de ritme respecte aquell que 
es demana la societat actual. La quantitat d’imatges generades i consumides diàriament 
és immens, el que em porta a pensar que la importància que li donem a cada una d’elles 
és mínima o nul·la, cosa que va en direcció contrària a aquest projecte. Hi ha imatges que 
demanen ser creades i consumides a un altre ritme. Demanen una pausa, un tracte de 
cura. Per tant, tot el contingut generat en aquesta investigació ha estat elaborat a un altre 
ritme. Una cuina a foc lent. L’atenció centrada en el detall, en la matèria, en la cura cap a 
l’objecte, on el cinema es vincula a l’artesania, una qüestió essencial per tal que les filma-
cions adquireixin el to adequat per aquesta narració, on reben un espai, un temps, una de-
dicació. Sempre tangible.

[CAT]

00  abstract

 El que hi ha i el que ja no es una investigación que reflexiona 
sobre el vínculo que establezco con mi entorno, centrando la mirada 
en los objetos encontrados y el espacio que habitan. Una conexión 
con la materia, tanto desde los objetos a investigar como en el forma-
to que investiga. Todo es narrado a través de la mirada fílmica, el uso 
de la cámara Súper-8 como objeto que investiga en dos direcciones, 
una hacia el cine analógico en sí, entendiéndolo como formato físico 
y tangible, y el otro como observación hacia los objetos hallados, 
los espacios y el vínculo que establezco con ellos. Por una parte, se 
encuentra una mirada íntima y de autorreconocimiento, y por otra, 
juguetona, experimental e inocente. La investigación se inicia en una 
vía de expansión de conocimiento, expuesta principalmente en el 
marco conceptual, donde existe un diálogo con el entorno, los es-
pacios y los objetos, conectada a discursos de referentes teóricos 
y formales. Esta narración es seguida de la aparición de la cámara 
Súper-8, utilizándola como herramienta para (re)descubrir este en-
torno, centrando el discurso en la importancia de la mirada mediante 
el objeto fílmico que registra la materia en el celuloide.
 Puede entenderse también como un ensayo. Por una parte, se 
ensaya narrativamente para entender y generar preguntas. La otra 
parte también ensaya, pero no con la connotación narrativa sino de 
práctica. En esta vía se expone una constante práctica para entender 
y descubrir un nuevo lenguaje, el cine analógico.
 La práctica de trabajar en analógico necesita un cambio de 
ritmo respecto al que pide la sociedad actual. La cantidad de imáge-
nes generadas y consumidas a diario es inmenso, lo que me lleva a 
pensar en que la importancia que le damos a cada una de ellas es 
mínima o nula, lo que va en dirección contraria a este proyecto. Hay 
imágenes que piden ser creadas y consumidas a otro ritmo. Piden 
una pausa, un trato de cuidado. Por tanto, todo el contenido genera-
do en esta investigación ha sido elaborado a otro ritmo. Una cocina 
a fuego lento. La atención centrada en el detalle, en la materia, en el 
cuidado hacia el objeto, donde el cine se vincula a la artesanía, una 
cuestión esencial para que las filmaciones adquieran el tono ade-
cuado para esta narración, donde reciben un espacio, un tiempo, una 
dedicación. Siempre tangible.

 El que hi ha i el que ja no is an investigation that focuses on the 
connection I establish with my surroundings, centering my gaze on 
the objects I find and the space they inhabit. A connection with ma-
tter, both in terms of the objects to be investigated and the format it 
investigates. Everything is narrated through the filmic gaze, the use of 
the Super-8 camera as an object that investigates in two directions, 
one towards analogue film itself, understanding it as a physical and 
tangible format, and the other as an observation towards the objects 
found, the spaces and the relationship I establish with them. On the 
one hand, there is an intimate, self-recognising gaze, and on the other, 
a playful, experimental and innocent one. The research begins on a 
path of expansion of knowledge, mainly exposed in the conceptual 
framework, where there is a dialogue with the environment, spaces 
and objects, connected to discourses of theoretical and formal refe-
rences. This narration is followed by the appearance of the Super-8 
camera, using it as a tool to (re)discover this space, focusing the 
discourse on the importance of the gaze through the filmic object that 
registers matter on celluloid.
 It can also be understood as an essay. On the one hand, one 
essays narratively in order to understand and generate questions. 
The other part also rehearses, but not with the connotation of narra-
tive but of practice. In this way, a constant practice to understand and 
discover a new language, analogue cinema, is exposed.
 The practice of working in analogue needs a change of 
rhythms in respect to the demands of today’s society. The amount of 
images generated and consumed on a daily basis is immense, which 
leads me to think that the importance we give to each one of them 
is minimal or null, which goes in a complete opposite direction to this 
project. There are images that ask to be created and consumed at a 
different tempo. They ask for a pause, a careful treatment. Therefore, 
all the content generated in this research has been elaborated at a 
different pace. The attention focused on detail, on the material, on 
the care towards the object, where cinema is linked to artisanship, an 
essential issue for the films to acquire the right tone for this narration, 
where they receive a space, a time, a dedication. 
Always tangible.

[ESP] [ENG]

slow design cinema analògic cinema experimental reflexió de l’entorn Súper-8 matèria 
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Inicio aquest projecte amb idees i conceptes dispersos al cap que fa temps que 
em ronden. Fins ara, no havia intentat entendre què és el que fa que segueixin 
aquí o d’on venen. Només sé que hi són i que necessiten estar presents en el 
que sigui que acabarà sent aquest projecte. Així, doncs, he decidit plasmar en 
aquesta memòria algunes dades de la meva biografia que afecten aquesta 
investigació. 

 Als voltants de l’octubre de 2019 em vaig comprar la meva primera 
Handycam MiniDV per Wallapop. El venedor, juntament amb la càmera, em va 
donar tres cintes. Em va dir que li sabia greu, que ja estaven gravades, però que 
si les rebobinava, podia tornar a gravar a sobre sense cap problema. El primer 
que vaig fer jo va ser mirar què hi havia gravat, ja que en preguntar-li sobre el 
seu contingut em va dir que no en tenia ni idea. Vaig tenir la sensació que li era 
completament indiferent el material fílmic que contenien les cintes. Que aquell 
material era orfe, i que en entregar-me’l, d’alguna manera, havia passat a ser 
meu.
 Així doncs, vaig digitalitzar les cintes per veure bé què hi havia allà. Em 
feia molta il·lusió saber de qui havia sigut la càmera que m’havia comprat, on 
havia estat, les històries que havia viscut. Vaig sentir una nostàlgia estranya 
per aquell objecte amb el qual en realitat no tenia cap lligam afectiu. Quan vaig 
veure les gravacions no vaig entendre res. Em va generar moltes preguntes. La 
principal: de qui era la càmera?
 Les 3 cintes estaven gravades en un veler. Hi havia molt material del 
mar. Plans llargs d’onades, l’horitzó, la calma i el moviment de quan aquesta 
desapareix, ocells. Realment hi havia coses molt boniques. Veure això em va 
resultar molt plaent. M’agrada molt el mar, en tots els seus estats. És increïble. 
A vegades penso en què deu fer que tingui aquest lligam amb el mar, si és una 
cosa que no ha estat gens present en la meva vida. Soc d’Igualada, la Cata-
lunya central, i de petita estiuejava al poble del meu avi, Gironella, que està al 
Berguedà. Per tant, el meu origen és purament interior. Potser l’absència és el 
que em crea el desig. Potser té a veure amb el fet que ara que aquest material 
no té propietari, a mi em cridi l’atenció. 
Potser el buit és un espai molt important.

 Torno a les cintes. Juntament amb el mar, també apareixien persones. 
Parlaven en anglès i crec recordar que la bandera era britànica. Això també em 
va sorprendre. Per què un home del barri de La Pau tenia la càmera i les cintes 
del que semblaven les vacances en veler d’una família anglesa? No entenia 
res. A part del mar i la família, hi havia molta gravació del veler en si. Detalls 
constructius dels acabats exteriors, primers plans de peces com claus, la xapa, 
les veles, les drisses, la coberta, el funcionament dels raïls que activen el meca-
nisme de les portes, el que semblaven gran part de l’interior les canonades del 
vaixell per veure l’acumulació de sal i un llarg etc. que encara em va desquadrar 
més. Fins i tot hi havia gravada tota una seqüència d’un simulacre d’emergèn-
cia, on sonen totes les alarmes, la tripulació mobilitza a la gent de l’interior del 
vaixell i veiem com bombers treuen el cos de què simula una dona inconscient 
d’una sala amb difícil accés. Jo seguia bastant desubicada. Semblava que 
la càmera l’agafés tothom que habitava aquell espai. La família, la tripulació, 
equips d’emergència, revisors de la nau... Per tal de descobrir més sobre la 
història de la meva nova càmera, vaig tornar a contactar amb l’home que me la 
va vendre per Wallapop en recerca de respostes. Li vaig demanar si em podia 
explicar més sobre l’origen de les cintes i em va respondre que, com ja m’havia 
dit en vendre-me-les, no tenia ni idea de què contenien, que li van donar fa molt 

la carta de presentació temps. En explicar-li el que havia vist i preguntant pels amos originals em va dir 
que ja no tenia contacte amb aquella gent des de feia molt temps, que no em 
podia donar més informació. 
Em vaig quedar molt decebuda per la seva resposta.
 Després de dies donant voltes a tot plegat, vaig començar a perdre 
consciència de com de rellevant estava sentint tot allò. Rellevant respecte al 
que m’estava despertant, sobre les preguntes que m’estava generant. Vaig veu-
re que, en perspectiva, el material fílmic havia perdut importància. Que el que 
tenia a flor de pell eren molts interrogants. 
 I d’aquests interrogants és del que vull parlar en aquesta investigació. 
La principal pregunta que em va generar aquesta història va ser: què m’ha fet 
sentir aquest vincle tan fort amb un objecte amb el que no tenia cap vincle afec-
tiu? Com parla aquest vincle de com em relaciono amb el que em rodeja? 
 I ara, directament vinculat a l’interès d’entendre com em relaciono amb 
els objectes que em rodegen - sobretot els que em són donats, que tenen una 
vida anterior - segueixo amb una altra historieta.
 El de la HandyCam va passar a l’octubre. Doncs aquell desembre 
mateix, en una visita a casa dels meus avis, l’avi Lluís, posant d’excusa el meu in-
terès per l’audiovisual, amb una il·lusió increïble, em va voler projectar algunes de 
les pel·lícules que havia filmat de jove, que les havia retrobat en un armari aquell 
mateix dia. Jo tenia molta curiositat per veure els meus avis de joves i entendre 
com eren les seves vides en aquell moment. Així doncs, es va convertir en una 
activitat plena d’il·lusió i nostàlgia. Estàvem els tres, la iaia Glòria, l’avi Lluís i jo. 
Tots reunits al menjador. Amb una tela blanca al davant, un projector i una torre 
de pel·lícules per veure.
 L’escena em va despertar tendresa, alhora que em resultava molt 
còmica. Em feia gràcia com tots dos no paraven de repetir i posar èmfasis en 
com de malament creien que gravava l’avi. “Tota l’estona et movies!” deia la iaia. 
I ell es justificava amb que mai ningú l’havia ensenyat a fer-ho millor. Al contrari, 
quan jo mirava les imatges, veia coses precioses. No sé si fruit de l’amor que 
sentia per les dues persones que habitaven amb mi la sala o perquè realment 
sí que era bonic. Potser barreja de les dues. Des de l’amor i l’admiració tot es veu 
més bonic. Però el meu sentiment anava més enllà de la bellesa en les imatges. 
D’alguna manera, m’estava sentint identificada amb el que estava veient. Amb 
què veia la càmera. Amb l’ull que mirava pel visor. En l’avi. Allò va trencar una 
barrera, va fer invisible la diferència d’edat entre l’avi i jo, i de cop podia veure’m 
en ell de jove, alhora que ell potser em veia a mi, en ell. No ho vaig arribar a ver-
balitzar mai, però tinc la sensació que, per ell, també es va generar una connexió 
molt gran.
 Ara, veient-ho en perspectiva, entenc que, clarament, el meu interès pel 
cine analògic neix directament d’aquí. De veure’m reflectida en aquesta persona 
que filmava la seva vida. Sense adonar-me’n, m’he convertit en ell. L’estic mime-
titzant. He trobat el confort en això. En parlar des d’on ell parlava. El nostre vincle 
d’unió. L’avi i jo teníem personalitats molt diferents; ell era quadriculat, ordenat, 
molt patidor, amb els peus a la terra, realista, ho tenia tot sempre sota control. 
Tot. No se li escapava res. Ni un número ni una lletra. Ell era de números. Jo, per 
contrari, soc més d’arts, i em fascina l’atzar, no m’agrada tenir-ho tot controlat. 
Em considero una panxa-contenta, despreocupada a vegades. M’agrada cui-
dar, i que em cuidin. Amb això em semblo a la iaia. Ella és qui ens cuida sempre 
a tots, i ell qui procurava mantenir a tota la família unida. Tots dos han represen-
tat pilars importants en la meva vida.
 I, de manera evident, ara sento com d’important esdevingueren aque-
lles pel·lícules. 

 Aquella tarda de projeccions es va repetir a algunes tardes més. A mi 
m’encantava i a ells també. Crec que és un dels moments que recordo amb 
més nostàlgia de l’avi. En veure que era l’única neta amb interès cap a tot plegat, 
em va decidir regalar el projector i totes les seves pel·lícules. Ell les valorava molt 
i em va veure com a l’única via de mantenir-les vives, fins i tot quan ell no hi fos. 
I així ha estat. 
 Al parlar de tot això amb la Mireia, em va ensenyar un poema de Miquel 
Martí i Pol que em va remoure molt. Un cop més, la poesia posava en paraules 
alguna cosa que sentia, però no sabia expressar.

[...]
I a poc a poc esdevindràs tan nostra 
que no caldrà ni que parlem de tu per recordar-te, 
a poc a poc seràs un gest, 
un mot, un gust, una mirada 
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

I així, em vaig adonar que una part de mi havia esdevingut el meu avi. De veure 
tot el que hi ha i el que ja no.  
 Les pel·lícules es van agafar automàticament de la mà al material de la 
HandyCam. Era més material que m’arribava. Que era per mi. Tornava a venir la 
pregunta. Per què em sento tan identificada o relacionada amb aquest ma-
terial? Si no ho he gravat jo! No ho he viscut jo. No he tingut jo les sensacions, 
no he pres cap decisió, simplement s’ha posat davant meu i ho he sentit com 
si ho passés a ser. Com si fos una part de mi que estava en buit i hagués estat 
omplerta de nou. 
 Aquí torna a aparèixer, amb més força, el sentiment d’entendre com em 
relaciono amb el que em rodeja. L’interès pel que és matèric. Per la identitat i 
com apareix en tot el que ens envolta. L’agència dels objectes. 
Tot això ve de què estic intentant entendre’m. Entendre d’on venen els meus in-
teressos. Les coses que m’emocionen, i entendre per què ho fan. Tot plegat, una 
necessitat d’autoconeixement. Posar control per poder alliberar-me després, 
per entendre la meva pràctica. Per treballar des de l’honestedat amb coneixe-
ment de l’origen. Aquí comença aquest exercici, aquesta investigació. En reali-
tat, comença el joc. Vull entendre aquest projecte com un joc fílmic. Un joc que 
uneixi totes les coses que m’importen, mentre desxifren l’origen d’aquest interès. 
Que destapi com em relaciono amb el meu entorn. La importància que tenen 
aquests objectes per mi. 
Que em retratin.



16 17



18 19

EL QUE HI HA 

ABSTRACT 

LA CARTA DE PRESENTACIÓ

01  INTRODUCCIÓ
02  EL PER QUÈ,
  OBJECTIUS I 
  METODOLOGIA

GRUP D’ESTUDI

L’ESBARJO

01  ELS INICIS DE LA   
  PRÀCTICA
02  COMENÇA EL JOC
03  LA MATÈRIA 
04   RECEPTA DEL LAB
05  L’INSTRUMENT 
  INSTRUEIX
06  CINEMA TÀCTIL

000  DIARIS D’ASSAIG I LES  
  FILMACIONS

LA CARTA DEL FINAL

BIBLIOGRAFIA 

AGRAÏMENTS 

I EL QUE JA NO

10

14

20
24

26

42

42

43
45
46

48

52

58

61

62



20 21

  Aquest projecte és una reflexió al voltant dels objectes i el 
vincle que tinc amb ells. Una connexió amb la matèria. Per una 
part, íntima i d’autoreconeixement, i per altra, juganera, experi-
mental i innocent. Hi ha un diàleg entre la Pat racional i la Pat naïf. 
La Pat racional es manifesta principalment en el marc conceptual 
i teòric, en intentar entendre com es relaciona amb el seu entorn, 
centrat, en aquest cas, en els objectes i les seves vides anteriors. 
L’altra Pat només vol jugar. Ha descobert la càmera Súper-8 com 
un objecte per (re)descobrir aquest entorn que està (re)coneixent 
i l’utilitza com a lupa, amb una mirada curiosa, per veure tot el que 
mai havia vist. El que mai havíem vist. 
  Es pot entendre també com un assaig. La Pat racional as-
saja narrativament per entendre i genera preguntes. L’altre Pat 
també assaja, però no amb la connotació narrativa, sinó de pràc-
tica. Ella està en una constant pràctica per entendre i descobrir un 
llenguatge nou, el cinema analògic. 

01  introducció

  La pràctica de treballar amb analògic necessita un canvi 
de ritme respecte al qual demana la societat actual. La quantitat 
d’imatges generades i consumides diàriament és immens, el que 
em porta a pensar que la importància que li donem a cada una 
d’elles és mínima o nul·la. Això em genera rebuig. Hi ha imatges 
que demanen ser creades i consumides a un altre ritme. Dema-
nen una pausa, un tracte de cura. 
  Per tant, decideixo que les imatges que creï jo han d’estar 
elaborades a un altre ritme. Una cuina a foc lent. Per mi és essen-
cial. Per tal que les filmacions que faig jo em satisfacin hi he de 
crear un vincle. Donar-li un espai, un temps, una dedicació; sem-
pre tangible. Necessito poder veure-ho amb diferents llums, to-
car-ho. Per mi la part tàctil és essencial. He decidit que la meva 
pràctica serà aquesta. Demana a crits frenar, centrar l’atenció en 
la matèria, la cura cap a l’objecte, cap al tangible.
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 En la carta de presentació he destapat les preguntes que m’he 
plantejat com a punt de partida, com a inici. I, en aquesta retrospectiva, 
m’he adonat d’altres capes que estan presents en el projecte i en la meva 
pràctica. Segueixo amb la qüestió: entendre com em relaciono amb el 
meu entorn.
 Per tant, el projecte neix d’un anàlisi propi on, gràcies a una autoet-
nografia, desxifro vincles i em genero preguntes que alimenten la qüestió 
inicial. En el recull de pensaments i notes que conformava aquest anàlisi, 
començo a veure’m en l’espai. Com parlen de mi els objectes que habiten 
el mateix espai que jo? Quin efecte tenen, tant en l’espai com en mi? Quina 
relació d’afecte hi ha? I de cura? Sento que en preguntar-me coses sobre 
tots aquests objectes ara els veig diferent. Els miro diferent. Els penso 
diferent. He pres consciència de moltes coses que sempre han estat, però 
simplement no havia fixat prou la mirada.
 Em costa trobar paraules per descriure aquests vincles. “L’acció de 
veure precedeix la paraula. L’infant mira i reconeix abans de saber parlar” 
(Berger 2017, p. 7). Potser ara soc l’infant que estic veient i reconeixent, però 
encara no sé com parlar-ne. Potser no es tracta de trobar les paraules 
sinó de buscar altres mètodes d’expressió. Potser es tracta de que intenti 
ensenyar el que veig, més que intentar explicar-ho. Indago en aquest vincle 
que creo amb els objectes trobats. Objectes orfes. Objectes que dono una 
segona vida. Així doncs, prenc la decisió d’utilitzar la càmera de Súper-8 
com a mètode de registre, el format que em sembla més honest amb la 
meva pràctica, què és des del cine analògic. Acoto, doncs, l’espai d’inves-
tigació al meu pis. Tot aquest conjunt de peces genera un retrat del pis i, en 
definitiva, un retrat de les que l’habitem.
 Per tant, aquest projecte consisteix a investigar a través de la 
càmera Súper-8 l’espai privat de casa meva per observar com afecta la 
presència d’aquests objectes trobats i com, aquest conjunt, d’alguna ma-
nera, retrata a qui habita l’espai. O més ben dit, s’entén com un autoretrat.
 Decideixo enfocar el projecte com un procés. Per tant, és tot aquest 
procés d’aprenentatge de la relació amb els objectes, centrat en el mate-
rial fílmic, que construeix El que hi ha i el que ja no. Les peces en Súper-8, 
doncs, no es poden percebre com a resultat final, sinó com una fase més 
de tot aquest aprenentatge que ha suposat el projecte. Considero que jo 
penso fent, per tant, per a mi és essencial. En aquest apartat nomenaré 
també els meus mètodes de treball, instruments i registres, i la seva vincu-
lació a l’objecte d’estudi.
 Pensar en l’acció 1. Per la filmació de les peces no he fet un guió o 
una planificació prèvia, simplement he acotat la filmació a l’espai privat 
del meu pis, on es troben els objectes d’investigació. L’aproximació als 
objectes no és a través d’un anàlisis tècnic ni precís, simplement es tracta 
d’observar-los, apreciar-los i veure’ls com mai els havia vist. Es genera una 
interacció diferent de la que tinc simplement quan habito el mateix espai. 
Molts cops sembla que no hi són, els obvio. Aquí busco trencar amb això. 
Quedar-me amb ells, donar-los un espai de temps diferent de l’usual, i veu-
re què passa. Des de l’inici busco no forçar cap acció. No fer més del que 
em demani el moment. Observar a través de la càmera, a través de filmar. 
 Aquest últim any he estat involucrada en diversos projectes audio-
visuals - com curtmetratges de ficció, publicitat, documental, vídeo dansa, 
videoclips... - com a directora d’art, o formant part del departament d’art. 
Crec rellevant parlar d’això, ja que hi ha un vincle entre la temàtica d’aquest 
projecte i la meva feina com a directora d’art. La direcció d’art consisteix 
a dissenyar una proposta escènica on es creï una atmosfera que ajudi a 
narrar la història i/o crear una coherència estètica en la peça audiovisual. 
Per tant, crear atmosferes en espais a partir de matèria i objectes. Fer que 
els espais parlin del que està passant, respirin el que els personatges estan 
sentint. L’experiència en aquest àmbit m’ha fet desenvolupar molt la sen-
sibilitat a l’hora d’entendre els espais i els objectes, i ha ajudat que prengui 
consciència a través d’això qüestions més pròpies.
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1 Referencia a Saber en la acción, 2020, tesis doctoral de Marta Camps. 
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 Aquí trobarem un recull de persones amb qui he dialogat durant el desenvolupament 
del projecte i que m’han ajudat a generar preguntes i, a vegades, a trobar el que potser podria 
portar a una resposta.

   Un diàleg entre la matèria i el pensament. 

grup d’estudi 

 Pensant en les gravacions explicades en les anècdotes de la carta de 
presentació, identifico que clarament no pertanyen a la ficció. Seria més aviat 
documental, tot i que no ho considero com a tal perquè no està sota una intenció 
narrativa audiovisual, artística o cinematogràfica. Simplement, són persones que 
han utilitzat l’eina audiovisual per registrar les seves vides. Una acció molt inno-
cent, en realitat. Aquesta manca d’intenció em porta a veure-ho amb una mirada 
especial. Em genera interès. M’adono de l’atracció cap a les coses no programa-
des, no ficcionades, no estructurades.
 Aquesta falta d’intenció la vinculo amb el joc, la innocència, la bellesa 
del no programat, no pensat. Fora de la raó. També hi ha certa exclusivitat en el 
fet d’obtenir aquestes peces. Que només existeixi una sola copia. I a més, que 
d’alguna manera, retratin el que ha estat part de les seves vides. I que, a més, en 
entregar-m’ho, inclús deixa de ser dels mateixos creadors. Aquí apareix quelcom 
íntim. Un vincle emocional. Li dono agència, li dono poder.
 Aquí neix també el vincle directe d’amor per l’analògic. Matèric, tangible, 
físic. La importància del tacte. No tinc moltes certeses sobre mi, però del que 
n’estic segura és de l’important que és per mi treballar amb les mans, poder tocar 
i sentir el que estic fent. Tinc molta consciència de la materialitat. També entra la 
qüestió del fet que sempre m’ha creat cert rebuig la reproducció massiva. Hi ha 
un aspecte molt banal en la multiplicitat d’un element que em genera desinterès. 
Desapareix el vincle emotiu.
 Fa cinc anys que estic vivint a Barcelona i he estat en quatre pisos dife-
rents, per tant, he passat per quatre mudances. En cada una d’elles, hi ha hagut 
un moment de tria, de decidir quins són els objectes que es queden amb mi i 
quins ja no són importants. En aquest procediment, m’he adonat de la rellevància 
que tenen tots aquells objectes amb vides anteriors. Com són d’importants per 
mi les coses que tenen essència pròpia. Que parlen soles, que omplen. A mi, i a 
l’espai que habito.
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L’autorretrat i els objectes. 

 Sempre m’ha interessat molt l’autoretrat. Necessita de l’exercici d’anàlisi 
més profund que pot fer un artista. L’autoreconeixement. A través del format, 
la figura, la forma, a materialitat, el mitjà de registre, el context on serà percebut; 
uneix un ventall de factors que determinaran una representació de la figura 
pròpia en un espai-temps concret. El vincle amb tot el que acaba apareixent-hi. 
Alhora que estic desenvolupant aquest projecte d’investigació a BAU, també 
estic fent una Especialització en Cinema Analògic Experimental a IEFC, que 
evidentment està acompanyant la investigació i el seu desenvolupament. Des 
d’aquí, agraeixo a la Joana i a l’Eli els coneixements que han compartit. En el marc 
d’aquest curs, va venir com a convidada la investigadora i codirectora d’Habi-
tual Video Team, Lis Costa, a fer una conferència sobre l’autoretrat. Aquell dia, 
per alguna raó, vaig ser l’única alumna que va poder assistir a classe, el que va 
convertir aquella conferència en, més aviat, una conversa. Va ser molt enriquidor 
per a mi poder compartir un diàleg amb ella sobre una qüestió que està present 
en aquesta investigació. Em va fer un recorregut històric sobre l’autoretrat i totes 
les seves connotacions, sobre la necessitat humana de deixar constància de 
la nostra presència en un moment concret. L’extensa quantitat d’artistes que va 
explicar-me durant aquelles tres hores de conversa va ampliar la meva visió i 
em va despertar molts estímuls creatius, sobretot de l’aproximació a artistes que 
desenvolupen els seus autoretrats mitjançant tècniques d’expressió diferents a 
les que estic més acostumada. M’explicava que el més usual és que aparegui la 
figura humana de l’artista amb la seva eina de treball, tot i que n’hi ha de moltes 
més varietats. Hi ha artistes que s’autoretraten a partir dels objectes, com ara 
Boris Lehman. O d’altres que ho fan a través de l’escriptura, la pintura, l’escultura, 
la fotografia, la música, el cine.
 Vinculo aquests pensaments amb la presència dels objectes. M’interes-
sa com els objectes parlen de nosaltres; com el que adquirim o generem crea un 
retrat de qui som i com ens relacionem amb el que ens rodeja. Pensant en això 
i mirant antics projectes i llibretes de registre, m’he adonat que aquesta és una 
qüestió que apareix constantment: intentar entendre’m a mi a través d’entendre 
com em relaciono amb el meu entorn i prendre consciència de com afecten les 
decisions que prenc, siguin conscient o inconscientment, en això. Em plantejo 
com entra la qüestió de les relacions pròpies amb l’entorn amb el concepte 
d’autoretrat. Com, en els espais que habito, estic generant inconscientment un 
autoretrat.
 La pintura que trobem a la següent pàgina és un autoretrat d’Unai Cardo-
ner, un jove pintor català que centra la seva obra als retrats. En aquest juga amb 
la tècnica mixta, barrejant la pintura a l’oli amb el llapis per incorporar grafismes 
al retrat del seu tors. Sento un vincle especial amb la pintura i una relació directa 
amb aquest projecte, establerta en el diàleg; en com parlem, en com comuni-
quem. Part del recorregut artístic de Cardoner està centrat en retrats al natural, el 
que estableix un relat similar al que sento jo quan filmo. És una pràctica centrada 
en el procés, en entendre a través de les sensacions concretes de l’espai, l’olor, 
l’atmosfera. Hi ha un conjunt de factors que no es perceben directament en el re-
sultat final, però que en realitat estan molt presents durant l’execució de les obres. 
El temps de dedicació i percepció del que es retrata en viu permet percebre l’en-
torn amb profunditat. La pintura i el cinema analògic són dos formats que juguen 
amb la temporalitat, tant en referència al temps d’execució com en la connotació 
d’antiguitat, de remetre a formats obsolets. L’aposta per seguir amb aquests 
mitjans parla d’un sentiment molt profund nostre, d’una veritat inqüestionable. De 
tenir claríssim des d’on volem parlar i perquè ho fem des d’aquí. En un món liderat 
per la digitalització i l’aparició de nous formats com els NFT’s, continuem apos-
tant pel més analògic. També hi ha unió en la percepció del temps i del ritme. De 
la importància del tacte i de la matèria. Tot plegat, una oda a l’artesania.

Unai Cardoner, Autoretrat
Oli i llapis sobre tela 

Barcelona, 2022
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 Uns mesos abans de començar amb aquest projecte, vaig veure a la 
Filmoteca una pel·lícula de Boris Lehman, Tentatives de se décrire (2005). Mai 
havia vist cap obra de Lehman. El film, en essència, és una espècie de collage 
documental de viatges, reflexions, escriptura i investigació a través de la càmera, 
on sembla que aquesta es converteixi en un mirall, passant a ser la via de l’(auto)
representació. Planteja com, a través del cinema, pot descriure als altres i a un 
mateix. Em va fascinar el to amb el qual es narrava aquest llargmetratge. Com 
podia transmetre a través de la càmera la idea de filmar-se a un mateix per 
entendre als altres; entendre a través de fixar la mirada. Vaig continuar investi-
gant la seva obra. A Choses qui me rattachent aux êtres (2008) el cineasta fa un 
inventari dels objectes que ha rebut dels seus amics o familiars. A través d’aquella 
varietat de coses que l’uneixen a ell i als seus éssers estimats, ens parla d’identi-
tat, de com l’objecte representa l’individu a qui pertany ara, però, al mateix temps, 
el seu propietari original. Boris parla d’aquesta obra com si fos l’inventari de 
Jacques Prévert. A mi em porta a la idea del col·leccionista, al concepte de l’objet 
trouvé. El vincle que tinc per tots aquests objectes trobats em fa pensar que casa 
meva s’està convertint en un gabinet de curiositats, un espai de col·lecció.

 La importància de la mirada. Aquesta idea em sembla un indicador 
essencial a l’hora de crear, d’entendre. En el vincle entre espai-objecte-subjecte, 
la mirada cap a cada un dels elements passa a ser el més rellevant. Com, mo-
dificant, distorsionant o replantejant la mirada, puc entendre-ho de maneres tan 
diferents. Així doncs, em disposo a aplicar una nova mirada a l’espai que habito. 
Torna a aparèixer John Berger amb Maneres de mirar (2017).
 Ara, en centrar la mirada en els objectes com a tal, penso sobre el seu 
efecte, la seva agència. En termes de disciplina de pensament, el neo-materialis-
me replanteja, qüestiona i interroga l’agència dels objectes i el seu poder envers 
l’humà. Aquí m’apareix el concepte d’objectologia, que investiga sobre les con-
dicions polítiques, ètiques, eròtiques i estètiques dels objectes i les materialitats. 
No soc experta en cap d’aquests temes, però em resulta interessant llegir sobre 
això i entendre els objectes des de disciplines filosòfiques que replantegen el seu 
paper en la societat i envers els humans. M’interessa molt entendre la diferència 
que hi ha entre el que es pot percebre d’una forma racional i el que no. M’interes-
sa tot el que s’escapa de la raó. El que és indescriptible en paraules. La força que 
té en nosaltres tot el que no podem descriure amb un llenguatge parlat, però que 
es pot expressar per altres vies.

Fotograma de Boris Lehman 
a Tentatives de se décrire, 2005

A vegades, les paraules són problemàtiques. L’ús del llenguatge dificulta l’expres-
sió quan aquesta no pertany a les paraules. Gerard Richter diu:

 “Parlar de pintura: no té sentit. En transmetre una cosa a través del 
llenguatge, la canvies. Construeixes qualitats que es poden dir, i deixes de banda 
les que no es poden dir, però que sempre són les més importants. Només pots 
expressar en paraules el que les paraules són capaces d’explicar, el que el llen-
guatge pot comunicar. La pintura no té res a veure amb això.” (Richter, 2011)
 
Comparteixo el pensament quan que, molts cops, es demana un nivell de 
descripció a través de paraules molt elevat en llenguatges no escrits. Hauria de 
ser, en realitat, un diàleg entre peces. L’escriptura és un art en si i una forma de 
transmetre i pensar, però no hauria de descriure el que només altres arts poden 
expressar.
 Seguint amb els objectes, Giorgio Morandi els eleva i els retrata amb una 
capacitat de contemplació exquisida, fent que el conjunt de gerros, ampolles i 
altres envasos que habiten el seu estudi es converteixin en objectes altament 
poètics. Aconsegueix donar un caràcter misteriós als objectes més quotidians. 
Transmet un vincle de cura entre els objectes i ell, una mirada lenta.

 Maya Deren, en un text on diferencia el paper del cineasta amateur i el 
professional, donant una visió empoderadora i poètica d’aquest cinema, em fa 
veure, donar força i credibilitat al projecte. 

 “El principal obstacle per als cineastes amateurs és el seu propi senti-
ment d’inferioritat respecte a les produccions professionals. La mateixa classifi-
cació “amateur” té un anhel de disculpa. Però aquesta mateixa paraula -del llatí 
amator, “amant” - significa aquell que fa alguna cosa per amor a la cosa, més 
que per raons econòmiques o necessitat. I aquest és el sentit a partir del qual el 
cineasta amateur hauria de seguir el seu exemple. [...] l’aficionat hauria d’aprofitar 
l’únic gran avantatge que tots els professionals li envegen, és a dir, la llibertat, tant 
artística com física. La llibertat artística significa que el cineasta aficionat mai es 
vegi obligat a sacrificar el drama visual i la bellesa a un corrent de paraules [...]el 
cineasta aficionat pot dedicar-se a captar la poesia i la bellesa de llocs i esdeve-
niments i, com que utilitza una càmera de cinema, pot explorar el vast món de la 
bellesa del moviment. [...] En lloc d’intentar inventar una trama que moviments, 
utilitza el moviment del vent, o l’aigua, nens, persones, ascensors, pilotes, etc., 
com un poema podria celebrar-los.”                                  (Deren 2005, p.17)

Giorgio Morandi, Natura morta, 1941
Retrat de Maya Deren, any i autor desconegut

Fotograma de Gerard Richter
a Gerhard Richter Painting, 2011. 
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 El primer cop que vaig filmar amb Súper-8 va ser en un rodatge d’un 
videoclip, on em van agafar per gravar plans recursos. Una part va ser amb la 
meva MiniDV, format amb el qual estic molt familiaritzada i amb el que em sento 
còmoda, i l’altra part era amb Súper-8. Hi havia una relació de poder cap a la cà-
mera en si que em generava molt respecte i inferioritat. No em podia equivocar. 
Hi entrava l’espectre de lo econòmic, lo car que era la pel·lícula, i la limitació dels 
tres minuts. De la no repetició. D’una sola presa. Filmava amb por. Per això, en 
voler tornar a establir vincle amb el format el primer que havia de fer era trencar 
amb la barrera de la por per poder dominar jo sobre l’objecte. Perdre la por per 
poder gaudir. L’única solució era gravar molt. Treure-li pes, importància. Enten-
dre-ho com un procés, no com un resultat final. Entendre que era necessari per 
sentir comoditat. I adonar-me que era així quan naixien les coses més interes-
sants. Tornava a l’esquema de l’interès i l’amor per lo no calculat, lo no ficcionat, 
lo pur. Per tant, torno al punt de voler practicar molt. No tenir por a disparar. Així 
que la manera més coherent d’enfrontar-me a aquest procés era la teràpia de 
xoc. Després d’aquell rodatge en vaig fer un més, també fent recursos per una 
vídeo-dansa. Aquest vaig sentir una evolució en mi i la forma de gravar. Tot i que 
va ser tràgic perquè vam perdre tot el material.

 Farà uns mesos vaig fer un curs de multiexposició en 16 mm. Aquell dia 
vaig gravar moltíssim. Al consistir en multiexposar la pel·lícula, el factor que “s’aca-
bés” el film desapareixia, ja que quan arribàvem al final, la rebobinàvem i conti-
nuàvem exposant. A més, vaig tenir el primer contacte amb el procés de revelat 
de la pel·lícula. Entendre el procés i fer-lo és un pas molt determinant en el procés. 
Començo a treballar amb el Súper-8. Faig una primera pràctica. Filmar un carret 
en una hora. Surti el que surti. I anar al laboratori a revelar. Una pràctica interes-
sant, treballar amb l’espontaneïtat. Paral·lelament, m’inicio amb la pràctica del cine 
sense càmera. Intervenir el film matèric a partir de processos manuals per incidir 
en la projecció final de la pel·lícula. Incidir directament en el material, en aquest 
cas, d’una altra persona, mostrant el que s’hi havia gravat inicialment i intervenint 
jo, deixant empremta de la meva visió en el resultat. Aquesta pràctica em resulta 
molt interessant i que té resultats estètics que m’encaixen. Fins ara, sempre que 
he filmat ha estat amb càmeres d’altres. En aquest punt aconsegueixo que me’n 
deixin una fins a finalitzar el projecte. Això sento que em dona molta llibertat a 
l’hora de filmar, ja que no depenc d’altres per fer-ho. Aquest procés d’aproximació 
a l’eina o instrument va ser llarga però útil.

01  els inicis de la pràctica

l’esbarjo
generalment divertit, però alguns dies tràgic

02  comença el joc

 Abans de començar a filmar casa meva i els objectes que hi habiten, 
disparo un carret i mig en una escapada amb el Pau a l’Alt Empordà. Em serveix 
molt per alliberar-me del tot i trobar comoditat amb la càmera. Els entenc com a 
diaris d’assaig. 
 Després de la presa de contacte amb l’instrument de registre i tot el que 
ho envolta, m’inicio a filmar el material pel projecte en si. El primer pas que faig 
és desenvolupar un guió narratiu on desenvolupo les primeres idees de registre 
del projecte. A mesura que ho vaig acotant i fent més concret, m’adono que no 
m’acaba de funcionar el format de prendre moltes decisions a la prèvia, i que el 
que realment em funciona millor és decidir metre filmo. Així doncs, per mi el guió 
previ s’ha quedat en un conjunt d’idees que marquen conceptualment del que 
parla cada peça i deixar les decisions de com parlar-ne en el procés de gravació. 
Per tant, entenc aquest procés fílmic com un crear en l’acció. Fer les pel·lícules 
a partir del que veig en el moment, el que em resulta interessant. Respondre als 
estímuls que l’espai i els objectes em donen. Entrar en un espai mental on les 
decisions es defineixin per la puresa de la imatge que percebo en el moment. 
Realment és com si filmar per mi aquestes peces fos un acte performatiu. Faig 
una performance amb la càmera on hi ha coses conceptualment establertes, 
però té un gran pes el “no saber” de com anirà la performance. Li dono molta 

importància al poder de la mirada. Em permeto decidir que filmaré segons el que 
em resulti interessant i rellevant en el moment de l’acció.
 Dit això, em disposo a explicar-te el diari de filmació, revelat i intervenció 
en la pel·lícula. 
 La primera pel·lícula que rodo amb intenció de projecte és una Kodak 
50D, una pel·lícula de color. Per al projecte, a priori, no tenia intenció de rodar en 
color, ja que la pel·lícula de color té una capa en el cel·luloide que dificulta molt el 
revelat casolà, ja que la preparació del químic és complicada. Per tant, la meva 
intenció és filmar en blanc i negre per fer jo el procés de revelat de les pel·lícules. 
Tot i això, també per entrar en el terreny de com funciona el procés de derivar a 
un revelat professional, disparo el color. La primera aproximació a registrar l’espai 
del meu menjador a través de la Súper-8. En el moment que escric això encara 
no he vist el revelat de la pel·lícula i vaig rodar fa unes tres setmanes. Em sembla 
interessant poder parlar d’aquest material sense haver-lo vist. De fet, de totes 
les pel·lícules que he rodat a hores d’ara, no n’he vist cap. Els escrits de cada un 
són previs al seu primer visionat. En la primera filmació, la de color, vaig establir 
un relat entre l’espai, la llum i la càmera. En observar el menjador, identificava els 
objectes dels quals volia parlar, els que volia destacar, fer rellevants a la vista en el 
conjunt. Tant el menjador com el dormitori són habitacions amb llum solar direc-
te, el que permet jugar molt amb aquesta llum a través de reflexos.

 Els reflexos sempre m’han interessat molt. Em sembla superdivertit, al-
hora de preciós, el joc que es pot generar en interactuar amb ells. Mostrar coses 
sense veure-les del tot, distorsionar-les, fer-les destacar. Tot des d’una visió, en 
realitat, molt orgànica. Agafar el raig de sol, que ja hi és, i fer-lo ballar per la sala. I 
això és el que vaig fer. Aquesta és l’única peça que he gravat amb un ajudant. Li 
vaig donar un mirall al Pau, li vaig dir els objectes dels quals volia parlar en aquell 
moment i vam fer un recorregut. Ell amb la llum i jo amb la càmera. Ell marcava el 
tempo. Jo buscava la llum i ell els objectes. Des d’aquí, gràcies Pau per ser la llum 
més bonica del menjador. Em va agradar molt, així que vaig voler fer-ho també 
al meu dormitori. Aquest cop no vaig poder tenir ajuda, així que vaig prendre jo 
també el rol de ser la llum, alhora que la càmera. Va ser més complicat del que 
esperava. Càmera, zoom, enfocament, quadro, velocitats, trobar la llum, trobar 
l’objecte. Caòtic és com ho recordo. Espero amb ànsia veure el resultat.
 Anotació de quan he rebut la peça: Aquest carret ha estat revelat a Ci-
nelab, un laboratori de Bucarest, Romania. Per un error en la comunicació, m’han 
enviat el carret revelat, però en negatiu. Per tant, al no tenir la peça positivada, he 
decidit descartar-la de la projecció final del projecte, ja que per mi no té cap sentit 
mostrar-la en negatiu. Error de principiant suposo.
 La següent pel·lícula va ser un retrat. Un retrat de les cadires de la galeria, 
que s’estan trencant! Primera pel·lícula en blanc i negre per aquest projecte. Tres 
minuts i quinze segons de les cadires. Ara encara les veig més trencades que 
abans. Les haurem de canviar. He vist ratllades, esquerdes, cops que mai havia 
vist. Que bonic em sembla haver dedicat perfectament un parell d’hores només 
en observar-les. Ho he sentit com una espècie de comiat, en realitat. Han estat 

bé mentre han durat. Ara, fins que no trobem unes substitutes, seguiran aquí, 
però ja sense vida. Generant, segurament, una incomoditat en nosaltres, les que 
habitem aquest menjador, ja que voldrem seure-hi i no podrem. Quin pal. 
 Anotació quan he revelat la peça: Durant el procés de revelat, vaig tenir 
un error químic. Vaig posar un líquid en comptes d’un altre, el que va fer que 
l’emulsió es desprengues completament del cel·luloide.
 Tercera pel·lícula. Blanc i negre també. Torno al meu dormitori. El maletí 
de l’avi em genera un gran interès. Veig també el llit, que em va regalar el Fran, la 
taula, cortesia de la Marina, on hi ha la làmpada verda, també regal del Fran, i del 
Marcos, igual que el pitet on hi ha brodat “Patito”.
 Quarta pel·lícula, començada a gravar després d’un incident al laboratori, 
on he assassinat a la pel·lícula que retrata les cadires. Així doncs, torno a retratar a 
les cadires. Encara més trencades que l’últim cop.
 Cinquena pel·lícula. Les prestatgeries; l’espai expositiu del menjador. Amb 
una llum curiosa, reflex del mirall arrodonit de sobre el piano. I el porró, l’estimat 
porró de l’avi. Igual que a la resta dels objectes que retrato en aquesta pel·lícula, 
començo amb una aproximació des de diferents angles. Decideixo agafar-lo 
i interactuar més amb ell. Veig llums i formes que em semblen especialment 
boniques. La sensació que tinc després d’haver filmat aquesta peça és comple-
tament diferent de les altres, em sento molt més satisfeta i que, de veritat, he pres 
consciència del perquè de cada objecte, els temps que necessiten. Aconse-
gueixo endinsar-me molt més, entrar en l’objecte.



44 45

03  la matèria

La importància del tacte; el motor del projecte. L’artesania del cinema. 

La presència de la matèria ha determinat la investigació, des dels objectes fins a 
les peces realitzades en Súper-8. El tacte és especialment rellevant en el procés 
que he tingut amb les pel·lícules, ja que una de les raons per les quals he utilitzat 
aquest format ha estat per poder estar present en el procés al complet de forma 
física, des del revelat fins al muntatge analògic. El procés de revelat, explicat a la 
següent pàgina, va precedit per muntar el tanc de revelat, que és una espiral on 
s’enrotllen els 15 metres de pel·lícula que té cada carret de Súper-8. Aquest pro-
cés es fa en una sala completament a les fosques, el que evidentment dificulta 
molt l’operació i és on més essencial el tacte és, juntament amb l’oïda. 
L’atenció en el detall. 
 El procediment és, abans d’apagar la llum, deixar la taula preparada amb 
tots els objectes essencials. Per mi, la col·locació dels objectes a la taula ha estat: 
a l’extrem esquerre de la taula, el tanc obert per tal de poder guardar-hi l’espiral 
hermèticament un cop acabada l’operació. Al centre, el carret de Súper-8, encara 
tancat, la part inferior de l’espiral i unes estisores. A mà dreta, la part superior de 
l’espiral i la peça que uneix les dues parts. 
    Aquí, apago la llum. 
 Per començar, s’estira la pel·lícula fins a trencar el límit per tal de poder 
treure-la tota amb facilitat mentre s’enrotlla a l’espiral. A continuació, agafar la pun-
ta de la pel·lícula i fer un petit plec al final, per tal que es pugui enganxar al centre 
de l’espiral. Per comprovar que s’ha enganxat correctament i que la pel·lícula 
entra bé als raïls, faig un gir a l’espiral. Un cop sembla que ha entrat bé, col·loco la 
part superior i  el tanco. A partir d’aquí, es tracta d’enrotllar tots els metres de pe-
l·lícula, intentant no tocar la superfície on hi ha l’emulsió i, sobretot, fent que no es 
desviï de raïl. Per comprovar que tot va bé, amb el rovell dels dits s’ha d’acariciar 
l’espiral i, si hi ha alguna part de la pel·lícula que no està ben col·locada, es notarà 
a través del seu so. Cada petit canvi en la sonoritat de la pel·lícula determinarà el 
resultat final del procés. És per això que és tan i tan important la sensibilitat física, 
el control de la força. En un procés com aquest és essencial aplicar la força exac-
ta, ja que si en enrotllar la pel·lícula s’aplica més pressió que la deguda, la pel·lícula 
marxa del seu raïl i s’ha de tornar a iniciar el procés. En un parell de pel·lícules 
m’ha passat i es dificulta molt l’operació en el moment que s’ha de reiniciar tot el 
procés.
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 La càmera de Súper-8 ha estat l’instrument de registre visual principal. 
Com a instruments també hi ha la càmera reflex analògica, el laboratori de reve-
lat, el projector.

L’instrument instrueix. 
 Això és un fet. Cada objecte útil porta implícit les formes d’ús. L’instru-
ment defineix, també, el resultat final. No és el mateix fer una truita de patates en 
una paella de diàmetre petit, però alta que fer-ho en una de més amplia però més 
baixa. El resultat de la truita serà completament diferent. Doncs el mateix passa 
amb les càmeres. No és el mateix gravar amb una càmera digital sabent que 
pots fer tantes tomes com la capacitat de la memòria de la targeta et permeti i 
probablement no té una repercussió econòmica molt elevada, que voler filmar el 
mateix amb Súper-8 (o qualsevol format analògic). L’analògic porta implícit molts 
factors que es veuen reflectits en l’ús de l’eina. Per una part, la limitació de temps. 
En un cartutx de Súper-8 hi ha una aproximació de tres minuts i quinze segons. 
Això en les mans d’una noia com jo, que la meva educació ha estat en digital i 
que normalment tot es podia repetir tantes vegades com jo vegues necessari, 
saber que tres minuts i poc és el màxim que puc gravar pel mòdic preu de 45 € 
és un limitant important. Analitzant les primeres pel·lícules que vaig filmar i com-

05  l’instrument instrueix

parant-les amb les que faig ara, veig un canvi molt gran. Al principi, com he 
dit, ho veia com un limitant. Em cohibia molt. Feia que només pugues dispa-
rar quan creia que el que veia era extremadament excepcional, fent així que 
perdés moltes oportunitats de coses que eren interessants, però que no em 
permetia veure. També hi havia un factor a destacar que es repetia tota l’esto-
na, la durada dels plans era extremadament curta. Com que el temps es gasta-
va, no era capaç de donar-li a cada pla el temps que mereixia, i acabava sent 
un collage de moltes coses que, a priori m’interessaven, però a les que perdia 
l’interès al no haver sigut capaç de donar’ls-hi l’espai-temps que necessitaven.
 Així doncs, el meu mètode per treure’m la por en aquest aspecte va ser 
fer una mica de teràpia de xoc. Vaig decidir que dispararia tot el que el moment 
em demanés. Sent conscient que potser després no tindria “temps” per altres 
coses. He après a renunciar la quantitat per poder tenir més qualitat.

06  cinema tàctil 

 El cinema sense càmera, també conegut com a cinema tàctil, és el que es basa 
en l’apropiació, intervenció i distorsió, en aquest cas, de pel·lícula Súper-8, tot i que els 
formats més grans com 16 mm i, sobretot, 35 mm són els més comuns en la pràctica pel 
nivell de precisió en la intervenció. Com més gran és el cel·luloide, més precisa és l’acció. 
 Len Lye, conegut per les seves pel·lícules experimentals i escultures cinètiques, 
és un pioner en la pràctica. En obres com A Colour Box (1935) - encarregada per pro-
moure l’Oficina General de Correus del Regne Unit, va ser la primera animació directa de 
Lye a rebre un llançament públic - o Free Radicals (1958) on a A Experimental Anima-
tion: the origins of a new art (1988), Len Lye recorda la seva realització: 
 “Vaig fer Free Radicals a partir d’una pel·lícula negra de 16 mm, [...]. Vaig aga-
far un burí i diversos tipus d’agulles. (La meva gamma incloïa puntes de fletxa per al 
romanticisme). Enganxes els costats amb cinta scotch i et poses a treballar rascant el 
material[...]Mantens la mà a l’alçada adequada i actues com si estiguessis fent la teva 
signatura. S’eternitza. Pots portar un disseny pictogràfic al teu cap i fer un petit disseny. 
No pots veure el que estàs fent perquè la teva mà és al mig. Per això aquestes coses 
tenen aquest aspecte espàstic.” 

En les seves obres també té un gran pes la banda sonora, amb la que es sincronitza el 
moviment de les formes que articulen la peça fílmica. 
 Així doncs, aquesta pràctica consisteix a utilitzar diferents tècniques d’in-
tervenció manual en la pel·lícula a base d’addició i sostracció de l’emulsió. Aquesta 
pràctica activa la sensibilitat i coneixement d’entendre el cinema analògic com un 
mitjà tangible amb molta vinculació a les arts plàstiques. 
 Aquesta activació i vincle és la raó per la qual decideixo iniciar-me en aquesta 
pràctica. L’experimentació material que he dut a terme ha estat en found footage, ju-
gant amb la retirada total o parcial de l’emulsió mitjançant químics com lleixiu o ratllant 
la pel·lícula, pintar la superfície amb pintures o llapis de cera, sobreposar pel·lícules 
creant una doble exposició, enganxant materials - com per exemple pols - per gene-
rar textures.
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Serie fotogràfica del registre del 
muntatge de la peça l’habitació

Fotografies al lavoratori de Cráter Lav.
Procés de revelat d’una de les pel·lícules. 
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000  diaris d’assaig i les filmacions 

importància de la cura 

 l’aura 

  l’atmosfera creada 

   cinema com a matèria 

    diàleg entre les peces i l’espai 

 
     l’espai d’interacció i comunicació

      caràcter performatiu 

       abstracció de la imatge 

        aproximació a l’objecte 

         vincle cada cop més tangible

Per aquest projecte he rodat un total de sis pel·lícules. D’aquestes sis, n’hi ha dues 
que han quedat fora del projecte per raons formals. Les altres quatre són:

 1  diaris d’assaig
 2 l’habitació
 3 se’ns estan trencant les cadires de la galeria II
 4 a través de l’objecte 

Aquestes són idees que he extret després de la visualizació de les peces.

Aquestes pel·lícules estan rodades en Súper-8 i pensades per ser mostrades en el suport de projecció corresponent. La importància de l’atmosfera que crea la 
projecció en analògic, incloent-hi l’acte performatiu que inclou la projecció i el so generat pel projector, és essencial per la visualització de les pel·lícules. La cura de 
l’espai i entendre el cinema analògic com a matèria genera el fil conductor de la investigació, per això he decidit que perd el sentit si és visualitzat en un espai web. Tot 
el procés ha estat purament en analògic i fet per mi, des del revelat fins al muntatge, i l’únic document digital que s’hi ha extret han estat els fotogrames que apareixen 
en aquesta memòria com a documentació de les peces.

La primera visualització de les peces ha estat, en tots els casos, amb molta emoció. La màgia que transmet tot aquest procés em parla molt de l’important que és 
l’aura, l’atmosfera. En veure-les projectades sento que, sense cap dubte, és com s’haurien de veure sempre. Com l’espai físic entra en aquest diàleg inclús fora de la 
filmació com a tal, com es fa present en tots els esglaons del procés. Des de l’inici, on encara no començo a filmar, fins al final, on tot el registre està fet i les imatges 
són projectades en aquest mateix espai. Com hi entra el caràcter performatiu; entendre la preparació de la projecció, l’engranatge del projector, com a part de la peça. 
Respecte a les filmacions com a tal, hi sento una evolució, tant en la interacció entre la càmera i jo, com en la que hi estableixo amb els objectes. Passo d’observar-los 
de lluny a entrar en ells.
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 Al principi del projecte vaig escriure una carta de pre-
sentació. Aquesta és la carta del final, però no del final del 
projecte, sinó del final de la memòria. Aquesta investigació 
s’ha iniciat en el marc acadèmic del Treball Final de Grau, 
però em complau informar que per res s’acaba aquí. En 
aquests mesos he pogut descobrir un lloc pel qual m’en-
canta mirar i parlar. He tingut l’espai que necessitava per fer 
cine, connectar amb el cine, entendre’l com una cosa sen-
sorial, física. M’ha despertat un vincle amb l’objecte fílmic 
del qual em serà difícil desprendre’m.
 Tot plegat ha estat com un viatge, l’inici d’un intens 
aprenentatge constant. M’he adonat que, amb els espais 
que m’he donat per entendre què estava passant en el 
projecte, com evolucionava, com el sentia, s’ha generat 
una sinceritat cap a les pel·lícules i cap a mi que mai havia 
sentit. M’he permès alliberar-me, expandir-me. Ara, veient-
ho en perspectiva, ho sento tot molt positiu, però us puc 
assegurar que no ha estat així en tot moment. El fet de 
permetre’m tenir present la part emocional en el desen-
volupament del projecte també m’ha jugat molt en contra. 
M’ha fet tenir més desperta que mai la meva part auto-
crítica, que sumat a l’estar treballant amb un format amb 
el qual encara no m’hi sentia del tot segura, a vegades ha 
creat una combinació explosiva de pèrdua de confiança. 
Però, com tot procés creatiu, està ple d’alts i baixos. On, en 
aquest cas, cal dir que els alts han estat molt alts. He pas-
sat moments amb molta il·lusió, ha sigut el meu primer cop 
d’alguns processos dels quals ara sento molt propers. En 
la filmació d’aquestes peces he sentit la importància de la 
cura, de l’aura, de l’atmosfera creada, de la peça de cinema 
com a matèria, del tangible, del diàleg entre les peces i l’es-
pai, de l’espai d’interacció, de comunicació, de lo performa-
tiu. Estic feliç perquè he vist una clara evolució en mi, tant 
en l’àmbit tècnic com fílmic. L’apropament als objectes que 
faig en l’última peça, en comparació amb la primera, s’hi 
trenca una barrera, on em sento molt més lleugera, molt 

la carta del final

més decidida. Crec que és essencial parlar de les part que 
no han funcionat, on he topat amb les meves limitacions. 
En aquest projecte he sentit moltes contradiccions. La 
majoria sorgides del fet que aquesta investigació ha sigut 
un primer contacte amb la pràctica del cinema analògic. 
 A més d’aprendre, he hagut de desaprendre molt. 
Aquest (des)aprenentatge ha estat, segurament, el més 
nodridor del projecte. El canvi de ritme forçat pel format ha 
estat un xoc a l’inici. Un evident limitant: el temps. Sona es-
trany quan, justament el temps, ha estat també un factor a 
celebrar durant tot el projecte. En realitat, ha estat un factor 
determinant, tant en positiu com en negatiu. Els limitants 
han estat, alhora, factors que han determinat la naturalesa 
de la pràctica i que, per tant, sense ells no hagués sorgit 
així el resultat final. Aquesta limitació neix de la quantitat 
de temps que passa entre que filmo una peça i la veig, fent 
que hi hagi molt “poc marge d’error”. Això m’ha portat a en-
tendre que, en realitat, en aquest projecte no existeix l’error 
com a tal, simplement passa formar part del procés d’apre-
nentatge. El fet d’estar acostumada a crear i treballar amb 
formats molt més immediats ha fet que, per una banda, tot 
aquest procés sigui gairebé meditatiu, alhora que altament 
estressant. Desaprendre la immediatesa és més complicat 
del que em pensava, però ha estat un procés molt sa per 
a mi. Aquests temps i ritmes han fet que s’hibridés molt la 
pràctica de filmar amb l’aprenentatge donat per referents. 
Ha fet que tingui molts espais productius alternatius, molt 
més temps per llegir, anar al cinema o per practicar el cine-
ma tàctil.
 L’expansió d’aquest projecte per mi és evident. Les 
inquietuds que tenia a l’iniciar aquesta investigació s’han 
resolt, alhora que n’ha despertat moltes més. Tinc ganes 
de seguir reconeixent i redescobrint el meu entorn. De 
seguir mirant a través de la càmera per veure coses noves, 
o veure-les diferent. Sentir-les diferent. Seguir connectant 
amb la matèria. Seguir, seguir, seguir.
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