
A L’AMAGATALL
DISPOSITIUS DE CAMUFLATGE 
PER ANIMALS SENSIBLES 

UNA ETNOGRAFIA  
SOBRE LES GALLINES

Recull d’anotacions, fotografies i il·lustracions
generades en una aproximació a les gallines



ETNOGRAFÍA SOBRE LES GALLINES

EL CANTAIRE
MATINER

32

 Sense donar-se compte obre desmesuradament  
el megàfon per a cantar, i és així com em desperto cada 
dia. Tinc un despertador que no puc apagar. És aviat i el 
vull parar. Innocent per naturalesa no entén la gravetat 
de l’assumpte. Al obrir la mandíbula el seu canal auditiu 
es tanca una quarta part. I no, no te orella. 

Ell és el més espavilat: té una membrana per a no  
escoltar-se. Els seus actes careixen d’empatia.  
Vull dormir i no em deixa. les companyes es fan les sordes, 
suposo que anys aguantant no els ha deixat més remei. 
Tot el matí fardant, caminant com si fos el rei del corral, 
però no s’imagina la serietat amb la que m’estic prenent 
la seva indecència, el miro per la finestra com si d’un llop 
observant la seva presa es tractés. Altra vegada a cantar 
i aquest cop seguit d’un aleteig que m’incomoda cada 
vegada més. Sembla que s’estigui mofant de les meves 
penúries. Ja no sé què més fer. Convisc amb una alarma 
constant. M’avisa i no sé què vol.
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Avui és el primer dia d’obser-
vació. Com a punt important, he 
de comentar que des de que vaig 
introduir les gallines he vist com 
s’han format tres grups diferents.
El primer està constituït per dues 
gallines vermelles. Les primeres 
que van entrar al corral; el segon 
està format per un gall i una gallina 
castellana, una raça antiga que 
data de quan els Àrabs van intro-
duir tantes mercaderies a Espanya. 
És diu que és una raça en perill 
d’extinció.

M’he apropat a donar les restes 
de la verdura del sopar d’ahir, cap 
dels grups s’ha apropat mentre 
seguia al corral, he vist que han 
establert la cantonada del fons  
a l’esquerra com la seva zona 
segura, sempre que entro fugen 
cap allà.
Fins que no he marxat no s’han 
apropat, ja des de la finestra obser-
vo com detingudament s’acosten al 
menjar. Mentre s’apropaven clara-
ment he notat una jerarquia entre 
les negres i les roges, quan les 

Les negres segueixen dormint 
sobre la tanca, i tinc por que alguna 
guineu les pugui atrapar. Així que 
he intentat agafar-les i introduir-les 
al galliner, mare meva quin merder, 
han estat a punt de saltar al carrer. 

DIA 1
01·03·21             -

I per últim tenim el tercer grup de 
tres gallines Roges que pel que veig 
són les més porugues.
El gall i la gallina, a qui anomena-
rem les negres, estan asalvatjats, 
dormen a sobre la tanca preparada 
com a protecció dels depredadors. 
M’he fixat que estan més dotades 
pel vol. Suposo que sen una raça 
tant antiga no haurà mutat tan, 
i per això no ha perdut aquesta 
capacitat. Cap d’elles se  
m’apropa, potser és massa d’hora 
per a establir-hi una amistat.

Les gallines són aus i tenen l’instint d’anar als arbres a  
dormir a la nit, col·locant pals a diferents altures subjectes  
a la paret en tenen prou per fer-lo servir com a dormitori.

DIA 2
02·03·21            -

DIA 3
03·03·21            -

negres s’han disposat a menjar han 
establert un cercle de protecció 
del menjar, la femella ha començat 
l’àpat mentre el gall carregava amb 
les seves urpes, desesperat, a les 
altres gallines.
Després d’haver menjat les supe-
riors del corral, les roges tenen 
el seu torn. Per la grandària de la 
cresta i el color tan viu de les seves 
plomes, i que la gallina ja pon ous, 
es pot notar que les negres ja són 
adultes, estan al voltant de l’any, 
mentre que les roges no crec que 
arribin als 5 mesos.

Han tingut la seva llibertat a un 
peu de distància, qualsevol les 
agafa de nit per la muntanya, i 
encara més complicat amb la cosa 
fosca que són.

POSICIÓ D’ATAC
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He aconseguit guardar a les 
dues negres dins la caseta, m’ha 
costat horrors. 
Gairebé una hora perseguint-les 
pel corral fins que les he esgotat, 
les he deixat tota la tarda tancades 
perquè s’acostumin a la caseta.

Treballo a una cuina i parlant 
amb el forner que ens porta el pa 
m’ha comentat que em portarà dos 
sacs plens setmanals, de pa sec. 
És una cosa que necessitava, ja que 
d’aquesta manera estalvio una gran 
quantitat de pinso, i els dono més 
varietat d’aliment perquè estiguin 
més sanes.

Quan vaig tenir la idea d’aquest 
projecte vaig fabricar una taca per 
tal d’evitar l’evasió de les meves 
aus, i la invasió de guineus 
o qualsevol altre depredador.
Ara tinc un nou problema, disposo 
de tres gosses per a protegir el 
jardí i a les gallines, però hi ha un 

DIA 4
05·03·21            -

DIA 5
07·03·21             -

DIA 6
09·03·21            -

inconvenient, són addictes al pa 
que serveix d’aliment als altres 
animals, me’l roben cada dos per 
tres, es colen dintre forçant la porta 
que la tinc agafada amb una corda 
i obsessionades se l’emporten tot 
per al seu benefici propi.

Les gallines es mengen els insectes del teu jardí, encara 
que has de cuidar que no afectin les teves plantes si les 
deixes fora del corral.

EL FORNER
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La Lluna busca 
on amagar 
el Pà.

Troba un 
amagatall.

Escarba.

Segueix 
escarbant.

Segueix 
escarbant 
fins que sap 
que ningú el 
trobarà.

Amb la pota 
remou la sorra 

per borrar els 
rastres.

Quan es dona 
per satisfeta 
marxa.
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Segueixo amb el problema de no mantenir aquest vincle amistós amb 
elles. S’apropen una mica més que abans, però no mengen de la meva mà. 
És el que necessito per poder treballar en harmonia i saber què els puc 
oferir per a millorar la seva estança en el seu corral.

Avui he observat com les 
jerarquies segueixen vigents: les 
roges saben qui mana, però ara ja 
mengen totes alhora, amb algunes 
pigotades més o menys suportable 
per part de les roges. He posat 
dos plats, un amb molt de menjar 
i l’altre amb bastant menys per si 
alguna es quedava sense poder 
agafar res. M’he adonat d’alguna 
cosa interessant, totes elles anaven 
directes al plat amb la quantitat 
més gran de menjar, crec que 
saben distingir les quantitats. 

DIA 7
12·03·21              -

Pots produir compost o adob orgànic amb els seus  
excrements, és ric en nutrients per al teu hort o jardí.  
Els excrements deixen rastre per l’àcid que porta.

DIA 8
13·03·21              -

Es podria dir que són capaces d’un 
cert raonament matemàtic. Penso 
que hauria de repetir aquesta 
disposició dels plats per arribar a 
alguna conclusió.
Recordo que les gallines que tenia 
quan vivia a casa dels meus pares, 
es deixaven acariciar és més se 
t’apropaven i s’ajupien mentre 
movien les ales per a demanar-t’ho, 
amb ella puc provocar que les 
altres gallines se m’apropin sense 
passar por.
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 He marxat dos dies, he portat la gallina amb una 
il·lusió tremenda per veure els resultats, i al tornar he 
presenciat un fet de mala fe irreparable al sortir del cotxe 
he vist com una de les lladres de pa em portava un regal 
a la boca. Mala pécora, em feia entrega del cap de la meva 
gallina castellana, a qui més apreci tenia, era la més llesta  
i la més maca, tan debò s’hagués  escapat aquell dia.  
Ara seria lliure i viva, però no, està morta no m’han deixat 
res amb el que enterrar-la tan sol l’escena del crim plena 
de plomes negres i precioses. Era l’única que hem ponia 
ous, ara l’ou és el seu record, me’n queda un i el guardaré, 
el guardaré com si de la meva vida es tractés.

DIA 9
13·03·21       -

AQUEST ACTE DE MALI-
FETA ES CASTIGARÀ NO 
DEIXANT MENJAR PAR A 
LES CULPABLES, DURANT 
ELS DIES SEGÜENTS.
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Aquest matí he trobat molt a 
faltar a la negra, ja no es veu 
aquella majestuosa gallina  de 
pelatge fosc com la nit aletejant 
pel corral, tot se’m fa petit sense 
ella. Però he de seguir obser-
vant-les i treure conclusions del 
seu comportament, no podem 
centrar-nos en el passat, ara hem 
de continuar investigant. Avui m’he 
adonat que quan el gall picoteja 
una gallina en passar pel seu costat 
les altres giren cua, és com si en-
tenguessin que si el gall ha marcat 

Aquesta connexió que pretenc 
buscar amb les gallines, s’ha tornat 
un vincle d’estranyesa, en el meu 
cas puc entendre com viuen com 
es comporten o que necessiten per 
sobreviure, ja que les puc observar 
des de diferents punts sense que 
elles notin la meva presència, però 
quin enteniment tenen elles sobre 
mi? De moment l’únic comporta-
ment que he notat en elles és por 
cap a mi. 

DIA 10
17·03·21              -

a una gallina del seu mateix rang 
jeràrquic, elles també podien rebre 
les seves conseqüències. “Segons 
un estudi de Christin Nicols de la 
universitat de Bristol explica que 
les gallines estan familiaritzades 
amb una inferència transitiva, és a 
dir entenen que, si A és major que 
B i que B és igual a C, aleshores A 
és major que C.
Per cert ahir va nevar i va quedar el 
corral la mar de maco.

Una gallina et donarà ous frescos gairebé cada día, de mitja 
una que sigui ponedora pot produir com a molt 270 ous a 
l’any depenent de la raça.

DIA 11
19·03·21              -

Així que després de rumiar-me 
durant el dia com puc solucionar 
aquesta disputa he decidit generar 
una capsa de fusta com a mètode 
d’amagatall perquè elles no notin 
la meva presència. Podríem dir que 
pretenc construir un observatori 
com artefacte d’estudi cap a elles.



VÍCTOR I LA 
FOTOGRAFIA

 Vaig conèixer el Víctor a BAU fa tres anys, recor-
do que la primera vegada que vàrem parlar va ser quan 
el vaig veure fent uns cartells que la veritat tenien bona 
pinta, i em vaig interessar per la seva feina quan poste-
riorment em va comentar que els cremaria per a fer-li 
unes fotos.
Fa poc abans de començar el projecte li vaig comentar  
la temàtica, i sense pensar-ho molt es va disposar a  
ajudar-me en el muntatge audiovisual, fins hi tot parlant 
amb ell hem acabat determinant alguna de les peces de 
prototipatge.

16 17
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Ahir dilluns vaig prototipar un 
observatori per a resoldre el meu 
problema d’estudi amb les gallines, 
amb aquesta caixa espero tenir la 
possibilitat d’observar i aprendre 
d’elles sense que fugin per la por 
que em tenen. Es basa en una 
estructura de fusta tota tapada 
amb espais buits on poder veu-
re-les sense que elles et vegin a 
tu, també disposa d’un menjador, 

Posada en escena de l’obser-
vatori, els hi ha costat un munt pu-
jar-se’n, avui només hem aconse-
guit que s’interessi la meva amiga, 
les altres s’han quedat als voltants 
rodejant l’estructura, feien la 
intenció de pujar-se’n, però sem-
blava que no se sentissin segures. 
He estat dues hores per aconseguir 
que una gallina s’hi pugi, és normal, 
poder sent el primer dia amb un 
objecte fora de context no les fa 
sentir segures.

Poder val més que deixem un dia 
de repòs perquè s’acostumen al 
prototip.

DIA 12
22·03·21             -

DIA 13
23·03·21            -

DIA 14
24·03·21            -

Hem d’observar les gallines per cuidar la seva salut, han 
d’estar actives, i amb el cap en alt. Les seves plomes i color 
de cresta també són indicadors de la salut.

a la part 
superior, on dipositar el seu 
aliment. Just enmig d’aquest hi ha 
un forat per on la persona de l’in-
terior pot treure el cap i observar a 
les gallines mentre mengen. 
La intenció és poder investigar i 
gravar aquests moments on l’ani-
mal i l’humà es troben cara a cara, 
i quines reaccions podem observar 
amb aquest artefacte.

Durant els àpats d’avui he anat 
guardant les restes del meu menjar 
per a dipositar-lo tot al menjador 
de l’estructura, d’aquesta manera 
vull que es pugin per curiositat a 
la part superior sense que notin la 
meva olor així les deixo un temps 
per habituar-se sense cap agent 
estrany pel mig.

desde l’interior  
del prototip →



Aquest artefacte funciona 
bastant bé com a observatori, les 
gallines han estat molt tranquil·les 
mentre m’he quedat dintre sense 
fer gaire soroll o moviments brus-
cos, estar dintre és una mica feixuc 
perquè tens poc espai i les ranures 
per a poder observar a les gallines 
estan bé, ja que amb la foscor de 
l’interior elles no t’hi veuen, però 
a l’hora de fer fotografies per 
documentar-ho, aquests buits per 
on poder fer fotografies se m’han 
quedat un pèl estrets.
Les gallines no tenen cap problema 
en fer un bot fins a la part superior 
del prototip, el que poder les fa tirar 
enrere aquesta decisió és el fet 
que elles no veuen si hi ha alguna 
cosa o no al sostre, per tant per 
això vaig provar d’incorporar-li una 
rampa i així elles a poc a poc feien 
camí fins amunt. Que passa amb 
la rampa? És un merder moure el 
dispositiu, si estàs sol, per a poder 
tenir diferents punts de vista a 
l’hora de documentar-ho tot, és un 
objecte massa voluminós.

Sobre la zona superior d’interacció, 
d’on es pot treure el cap amb una 
càmera GOPRO per a observar els 
comportaments d’aquests animals 
alhora del seu àpat. Li trobo una 
cosa molt interessant i és que 
mai havia tingut una gallina tan a 
prop de la meva vista, és com si de 
sobte el que pots observar d’elles 
es tornés en mega alta resolució, 
pots apreciar-ho tot, les seves 
plomes i cresta brillen molt més, el 
color dels seus ulls marrons és tan 
proper al dels humans que arribés 
fins i tot a quedar hipnotitzat en 
com et miren. 
La seva manera de moure’s tan 
perfecte i elegant com la d’un es-
tabilitzador que mai perd l’equilibri, 
i sobretot la part que més m’ha 
agradat han sigut aquests mo-
ments tensos on et penses que la 
mirada fixe que té cap a tu es tor-
narà en una picotejada tan terrible 
que podria ferir-te i tot, per això les 
ulleres de seguretat que mai fallen. 
No ens en podem refiar d’un animal 
omnívor al qual encara no l’hem 
domesticat a la nostra llar.

DIA 15
25·03·21 -

Segona posada en escena 
del primer prototip, he entrat a 
l’observatori, i m’he estat una 
bona estona dintre sense dipositar 
menjar a la part superior, sembla 
que les gallines no han notat la 
meva presència. A l’estona li he 

demanat al Víctor que dipositi el 
menjar, com era d’esperar la meva 
amiga ha pujat sense problema, 
les altres començaven a pujar al 
cap d’una estona, però qualsevol 
moviment que fes les feia marxar 
sobtadament.

ANNOTACIONS

20

P.01

21

ARTEFACTE 
D’INTERACCIÓ
01 “l’observatori”
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Un gronxador o una escala són excel·lents opcions per a  
que les gallines es diverteixin. Però d’alguna manera si les 
persegueixo es poden arribar divertir amb mi?
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LA GUINEU APAREIX  
PER AQUÍ

Ja hem ponen ous totes les 
gallines, quina satisfacció aixe-
car-te al matí, excepte pel gall que 
no calla el col·lega, i anar a recollir 
el teu possible esmorzar o dinar, de 
moment no pondran cada dia fins 
que hagin passat un parell o així, 
igualment les gallines ponedores 
d’aquesta raça de mitja ponguin 
uns 270 ous a l’any és a dir que 
més o menys a la setmana posen 
de 5 a 6 ous com a molt.

Pel que em deien de petit 
només podia menjar de mitja uns 
dos ous a la setmana, amb el que 
a mi m’encanten els ous era una 
mica feixuc pensar que si en men-
java molts, de gran tindria uns alts 
nivells de colesterol, però farà un 
temps vaig tornar a llegir, la veritat 
no sé a on, que es desmentia el 
mite de menjar-ne només dos ous 
setmanals, està clar que no farem 
un gran abús, però cada matí l’ou 
remenat amb una torrada i alvocat 
està deliciós.

Aquesta nit una de les gosses, la 
més petita ha estat bordant sense 
parar i quan he sortit m’he fixat 
en els arbustos del costat de la 
tanca del pati i hi havia una guineu 
amb ganes d’entrar al corral de les 
gallines. Quan m’ha vist ha fugit a 
correcuita, però hores desprès he 
sentit a la lluna bordar durant tota 
la nit. I he suplicat que no es colés i 
m’armés una descabellada amb les 
gallines. El que em faltaba es que 
una guineu ara es menges a les 
meves apreciades.

Alguna de les gallines ja es co-
mença a apropar a mi, segueix en 
la seva línia de poruga, però quan 
em veu per la porta apareix esco-
petejada, sembla que ha assimilat 
que quan entro per la porta omplo 
els plats de menjar, i és que menjar 
sempre tenen perquè fa temps vaig 

DIA 16
27·03·21             -

Aquestes aus viuen uns vuit anys 
de mitja, poden arribar fins als 12 o 
més, però productivament parlant 
a l’hora de pondre ous deixen de 
pondre tants a partir dels dos o tres 
anys, en l’àmbit comercial d’explo-
tació intensiva inclús no arriben 
als dos anys de rendiment. Poder 
és una mica lleig parlar d’elles ara 
com si fossin màquines expenedo-
res, però era tan sols per a explicar 
aquesta petita informació.

El galliner ha de ser un lloc lluminós i ventilat. Però, alhora, 
ha de protegir les aus de la pluja, del sol excessiu a l’estiu i del 
possible atac de depredadors.

DIA 17
01·04·21             -

DIA 18
05·04·21            -

DIA 19
08·04·21            -

comprar una torba per si marxava 
durant uns dies no es quedessin 
sense res, el tema és que crec que 
assimila el bon menjar a la meva 
arribada, perquè sempre els hi 
porto sobres de verdura i un munt 
de pa que les torna boges.
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A causa de les falles amb les quals 
em vaig trobar testejant el primer 
artefacte he prototipat un altre 
amb unes característiques una 
mica diferents. Tenint en compte 
que l’altre era una mica alt i a les 
gallines els hi costava pujar-se’n 
per què no estaven acostumades al 
prototip. He dissenyat digitalment, 
per a posteriorment tallar-la amb 
una CNC, una capsa allargada on 
m’hi pugui estirar i poder observar 
a les gallines des del seu punt de 
vista, aquesta disposa de diferents 
forats on puc treure diferents 

He afegit una bala de palla 
sencera per tot el corral, com la 
meva idea és anar descalç durant 
el testatge del prototip he cregut 
convenient fer-ho i així assegu-
rar-me que no prengui mal al peu, 
d’aquesta manera podré esti-
rar-me més còmodament i també 
estar-me molta més estona sense 
el neguit de tenir una pedra o 
alguna cosa a l’esquena. 
El gall és el més poruc de totes, 
és a qui més li costa estar tranquil 
quan em veuen al corral, s’excita, 

DIA 20
13·04·21              -

extremitats del cos com el cap les 
cames o els braços, i així poder 
agafar o acariciar a les gallines 
mentre elles se sentin tranquil·les 
menjant. Per cert em vaig comprar 
una incubadora fa un mes i ja 
m’ha arribat, he post nou ous a 
incubar, si em costa tant apro-
par-me a les gallines que passaria 
si cuides ja des de ben petites 
a les seves cries, aconseguiria 
apropar-me abans a elles? Puc 
aconseguir generar un mètode de 
co-disseny amb aquests pollets 
per a quan siguin adults?

Si deixes els ous dintre del galliner durant vint-i-un dies  
i aquests han estat fecundats per un gall, la lloca els incubarà 
fins que surtin els pollets de la closca.

DIA 21
17·04·21              -

quan entro fa sorolls estranys i mou 
molt les plomes com si estigués 
enfadat amb mi. Pot ser que tingui 
el record de la seva companya de 
quan les goses se la van emportar i 
no en va quedar ni rastre, seria una 
anècdota molt interessant si pas-
ses això, però no crec, no crec que 
m’associï amb la mort d’una amiga, 
el seu cervell no dóna per tant.
Avui he deixat el segon prototip al 
corral a veure si les gallines es fa-
miliaritzen amb ella amb una mica 
de temps i així no li tenen tanta por.

LA MEVA AMIGA
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Avui he testejat el segon arte-
facte, primer m’he posicionat dintre 
estirat, he esperat una mitja hora i 
li he demanat al Víctor que dipositi 
el menjar en la part superior on hi 
ha un mirador fet de metacrilat. De 
casualitat, no m’ho esperava per 
res del món, però han pujat com 
tres o quatre gallines de sobte, fins 
hi tot el gall ha pujat, s’hi han estat 
poca estona a la part superior i 
després han baixat, no sé si és que 
encara no se senten segures amb 
mi dintre o que. Des de dins tens 
una visió una mica especial et sens 
com dintre d’un submarí mirant 
des de la finestreta de metacrilat, 
clar també s’ha de dir que quan 
comença la calor d’estiu es farà 

La guineu ha tornat, sembla 
que ve cada nit a la mateixa hora a 
partir de les 12 h ja està aquí pun-
tual com un rellotge, i sona la meva 
alarma la lluna que no calla altra 
vegada. Em recorda a una aliman-
ya extreta d’uns dibuixos animats 
com els Looney Tunes, s’assembla 
al coiot del correcamins. El pro-
blema és que fa tota la pinta que 
és molt més llesta i espavilada que 

DIA 22
20·04·21            -

insuportable quedar-se dintre, amb 
el sol disparant rajos de llum a la 
capsa es fa un efecte hivernacle 
amb el qual et quedes a la vora 
d’una insolació.
La finestreta que té a la part supe-
rior de la peça et permet veure a 
les gallines empassant-se el menjar 
des de sota de les seves potes, et 
sents com si les tinguessis a sobre 
picotejant el teu cos, la imatge es 
veu curiosa, ja que és impossible 
poder veure una gallina del revés si 
no l’agafes i li donés la volta.
M’he oblidat de comentar que tinc 
una gallina nova, un veí em va dir 
que en tenia masses i no la volia, 
és una gallina Penedesenca de 
color negre, autòctona de la zona.

La Penedesenca és una raça de pollastre originària de Cata-
lunya, prop de Vilafranca del Penedès. Va ser desenvolupada 
a la primera meitat de segle XX.

aquest personatge, quan apareix 
genera estratègies per a marejar a 
les gosses, entra per un costat fent 
molt de soroll i de sobte surt per un 
altre sense fer cap soroll, d’aquesta 
manera deixa a les gosses perdu-
des a una banda del patí mentre 
intenta entrar per l’altre.  
Per sort són tres gosses caçadores 
i vulguis o no es recorren tot el  
terreny de costat a costat  
buscant-la com boges.

28 29

DIA 23
26·04·21            -

ENXAMPADA



La capsa interactiva te alguna 
cosa especial, veure una gallina 
menjar des dels seus peus et dóna 
una idea molt diferent de com 
es comporten durant els seus 
àpats. Tenir el seu bec a escassos 
mil·límetres dels teus ulls et fa una 
bona sensació d’adrenalina, m’he 
sentit una mica com quan anava 
a l’aquàrium de petit, cosa que no 
faria avui en dia pel que representa 
un lloc així, i de cop et trobaves un 
tauró davant dels teus nassos, amb 
les seves magnituds et senties com 
un ratolí espantat d’un gat amb 
gana. A més la visió que et donen 
els forats una vegada estàs dintre, 
és com una mica de misteri per 
què no pots seguir a les gallines 
durant tots els seus recorreguts, 
només veus petits moments en 
els quals elles passen per davant 
del forat, i els enquadres que dóna 
són bastant interessants per poder 
treure alguna fotografia, és una 

mica també com estar al zoo i veu-
re els terraris dels amfibis des dels 
diferents espais en marcats. 
Com a punts de carència m’he 
trobat que la capsa és massa 
gran, per una part està molt bé 
perquè no et sents incòmode 
en cap moment i et pots moure 
tranquil·lament, però per l’altre 
se m’ha fet difícil poder treure les 
extremitats des del punt central, 
havia de desplaçar-me cap als 
forats per a poder treure les cames 
per exemple, poder hagués estat 
interessant provar el prototip amb 
dues persones dintre, i veure així 
també les reaccions de les gallines 
amb una altra persona externa. Un 
altre problema és que si les gallines 
deixen d’interessar-se pel menjar 
de la part superior et quedes sense 
ni un xavo perquè elles fan la seva 
i marxen aleshores no tens més 
remei que deixar de testejar.

ARTEFACTE 
D’INTERACCIÓ
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Avui he testejat el tercer me-
canisme i abans de tot he decidit 
que, si traure extremitats com els 
braços i el cap les taparé amb 
enciam, poden així amagar la meva 
identitat com a humà. Amb gomes 
de pollastre de les de tota la vida 
m’he ajustat una fulla d’enciam 
tapant-me així la cara i he fet dos 
forats per on poder visualitzar 
ni que sigui escassament el que 
passa, les mans i part dels braços 
les he tapat també amb el mateix 
sistema, sembla que hagi sortit 
d’un contenidor orgànic, però bé 
ja és la idea.En entrar ja portava 
el mecanisme i m’he ajupit a terra 
en mig del corral, mostrant a les 
gallines l’enciam que tenia lligat a 
les mans, de sobte la meva amiga 
i tres roges més s’han apropat 

Quan vaig fer el tancament del 
corral tenia pensat tancar-lo per 
la part de dalt, és a dir ficar-li un 
sostre de malla galvanitzada com 
la de les parets, per a evitar així que 
entressin depredadors o altres aus 
a robar el menjar que diposito en les 
torbes de les gallines. 
No ho vaig fer pel temps, perquè 
era una enfeinada molt grossa, ja 
que el corral que tinc és enorme 
per tancar-lo, és un assumpte que 
em queda pendent. Ara tinc un nou 
problema i és que els pardals de 
la zona es passen el dia passejant 
per aquí a veure què troben, i el 
pitjor d’això no és el menjar que 
roben perquè al cap i a la fi són molt 
petits, el problema és que baixen i 

DIA 25
06·05·21            -

DIA 26
13·05·21              -

corrents a menjar-se l’enciam, l’es-
tripaven com si no haguessin men-
jat en tres dies, la qüestió és que 
sempre tenen aliments a la torba.
Després m’he aixecat i apropa’t 
a les altres que estaven a l’ombra 
de la cantonada, m’ha sorprès 
veure com es quedaven quietes, 
com si esperesen el menjar, menys 
el gall que ha fugit com si anés a 
perdre la vida. Les que ja estaven 
menjant de les meves mans m’han 
seguit fins on he tornat a ajupir-me, 
una cosa complicadíssima per 
elles, encara no m’havia passat que 
tinguessin aquest interès en mi. Bé 
en mi no ho sé, però com a mínim 
no les he fet por i amb les pintes 
que portava jo hagués sortit per 
potes com el gall.

La lloca és la que  incuba els ous, ho podràs notar perquè 
ella mateixa s’hagi desplomat algunes plomes del ventre, així 
no els aïlla del calor proporcionat. 

es despucen al corral on estan les 
gallines, i clar ara tinc les gallines 
amb polls. M’ha tocat baixar a Sant 
Martí Sarroca per comprar algun 
producte que els extermini. L’únic 
producte natural que he trobat és 
sorra de diatomees, és com una 
pols de color blanc que s’extreu del 
fons del mar, parlant tècnicament 
és un mineral extret d’algues mi-
croscòpiques que es van formar fa 
milions d’anys. El seu origen vegetal 
fa que sigui un producte segur i 
natural, que sigui efectiu ja és un 
altre assumpte, s’haurà de provar, 
però resulta totalment inofensiu 
i ecològic pel medi ambient i per 
als éssers vius com els animals de 
granja o domèstics.



Crec que fins ara ha estat el proto-
tip amb millors resultats dels tres, s’han 
apropat sense cap mena de problema, 
m’han tret i menjat gairebé tot l’enciam 
que tenia embolicat a les mans, a 
l’aixecar-me per moure’m per l’espai 
no han fet cap mal gest poruc, ni quan 
m’he apropat a elles tampoc excepte el 
col·lega que sembla que tingui foc al cul. 
Quan m’he ajupit cap d’elles se me n’ha 
pujat a la part superior a menjar-se l’en-
ciam de la meva cara, poder és veritat 
que la peça segueix sent una mica alta i 
sobre d’ella no se senten segures.

El principal problema que he tingut ha 
sigut el moviment, és una capsa massa 
quadrada i rígida, pesa poc dintre del 
que cap, però quan portes una bona es-
tona amb ella sobre se’m fa molt pesa-
da. Els miradors de metacrilat fets com 
a medi de protecció contra pigotades o 
esgarrapades, no han sigut necessaris 
he de treure’m aquesta idea que puguin 
fer-me mal, crec que ja entenen des de 
fa un temps que el que està agafat a mi 
no es menja, amb això em refereixo a 

extremitats o parts del cos com ulls, nas 
i boca. En intentar donar-me la volta a 
l’interior de la capsa m’he esgarrapat 
tota la pell, poder hauria d’haver-me 
posat samarreta, però és que feia una 
calor impressionant.

A l’hora de poder transportar-lo se’m 
feia una mica incòmode perquè per 
dins no té cap mena de mànec o barres 
per a poder subjectar-lo, aleshores el 
que feia era aguantar-la amb el cap i 
pressionant les parets amb els ombros 
cap a l’exterior, i quan treia els braços 
per a ensenyar l’aliment a les gallines 
m’esgarrapava sencer mentre intenta-
va aguantar el prototip amb el cap.

Ha sigut el millor que he provat fins ara, 
i tenint en compte que camuflant-me 
amb el menjar com si fos una part del 
meu cos he aconseguit que no marxin 
a la mínima o que s’interessessin a 
apropar-se, se m’ha ocorregut dissenyar 
una peça de roba que serveixi com a 
emmagatzematge d’aliments i així poder 
moure’m amb més llibertat.

ARTEFACTE 
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Avui he prototipat i testejat un 
vestit de camuflatge revestit de 
col, després de fixar-me en les falles 
que em donava el prototip número 
tres, vaig pensar que si el que do-
nava interès a les gallines eren les 
meves mànigues repletes d’enciam, 
ostres doncs poder m’he d’encami-
nar per un vestit de camuflatge en 
comptes de seguir amb les fustes. 

Farà un parell o tres de dies vaig 
anar a Bau per a patronar una part 
del vestit en format de condó, amb 
l’ajuda de la Laura Segalà, que em 
permetria amagar-me per complet. 
A l’hora de fer el vestit d’amagatall 
he utilitzat un teixit sintètic elàstic 
com a primera capa per tapar gran 
part del meu cos, una xarxa de 
pescar com a segona capa per a 
subjectar el menjar entremig de les 
dues capes, i brides de color negre 
per a agafar la xarxa de costat a 
costat.

Una vegada tenia la part de condó, 
només tocava tancar la xarxa amb 
les brides i afegir la col pel mig de 
les dues capes, per a muntar-ho 
hem estat gairebé una hora i mitja, 
sort de la Laura i el Víctor si no 
hagués estat impossible fer-ho jo 
sol. M’he disposat a entrar al corral 

He tornat a veure la guineu, 
mare meva entre la cabra, les 
gallines, les gosses i ara aquesta 
alimanya sortiré mal parat, fins a 
les tantes de la nit despert sentint a 
les gosses bordar com desespera-
des avisant-me de l’intrús que hi ha, 
n’estic una miqueta fart la veritat 
si has vist que no pots entrar deixa 

DIA 27
17·05·21            -

DIA 28
13·05·21              -

amb el vestit ja posat, la veritat ha 
sigut un “xasco” enorme perquè feia 
una calor tremenda i ha sigut estar 
dintre, estirar-me per veure si les 
gallines s’apropaven, que des de un 
inici cap ha vingut, i m’he adormit 
no sé que ha passat durant mitja 
hora m’he adormit i no m’he adonat 
de res. 

El Víctor que estava fent fotos i 
vídeos m’ha comentat que la meva 
amiga ha passat per la vora i s’ha 
emportat un trosset de col que 
havia caigut però res més. Jo crec 
que m’ha donat una petita insolació 
de la calor que fotia dintre del vestit, 
perquè he caigut rodó. 

Quan m’he despertat m’han comen-
tat que no hi havia novetats així que 
m’he disposat a apropar-me a elles 
pel meu propi peu i que va pitjor 
encara corrien com condemnades, 
no sé si és que el vestit far por, faig 
pudor o alguna cosa externa, però 
cap remei impossible apropar-me. 
He de dir que feia molta calor i 
que les gallines s’han quedat totes 
a l’ombra, poder l’únic babau que 
s’ha quedat al sol he sigut jo, fracàs 
ha sigut un fracàs, però segueixo 
pensant que fer una peça de roba 
com a mecanisme de camuflatge és 
la millor opció.

La sorra de diatomees és un excel·lent producte natural con-
tra insectes indesitjats, la seva forma molecular cristal·lina 
deshidrata tot el que no sigui de sang calenta.

d’intentar-ho. Entre que tinc el 
neguit del punyeter treball aquest i 
les gosses bordan cada nit acabaré 
boig, tinc una escopeta d’aquestes 
de perdigons de fira si segueix així 
aniré a comprar munició que no 
en tinc, és una llàstima, però val 
més prevenir que curar, no vull més 
gallines mortes.
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La peça no ha donat molt bons 
resultats la veritat, semblava una bona 
idea i poder el que necessitava era que 
es provés diverses vegades, però tenir 
tota aquella parafernàlia al damunt es 
torna una cosa molt feixuga, ja només 
pel temps de preparació que comporta 
és massa per a tenir-ho posat. El dia 
no em va ajudar en res, feia una calor 
tremenda, per sort les cols les havia 
guardat al frigorífic i estaven la mar de 
fresques, però encara i així es notava la 
poca transpiració del vestit.
Hem d’entendre que aquestes gallines 
vénen d’una granja intensiva on les 
devien tractar una mica malament, i 
crec que la connotació que tenen de les 
mans podia ser un problema, ja que el 
contacte que han tingut amb persones 
ha sigut simplement una mà que les 
agafava d’una petita gàbia i les portava 
a un altre. Per aquesta raó no vàrem 
afegir mànigues, crec que el problema 
principal d’aquest fracàs ha sigut la 
xafogor del dia, les gallines es van estar 
tota l’estona a l’ombra, a qui se l’ocorre 
ficar-se a testejar a les tres del migdia 
amb la solana que feia, però clar una 
vegada tenia el vestit posat ja no me’l 
podria treure.
Ni la meva amiga s’ha dignat a menjar, 
també he de dir que avui ja devien tenir 
l’estómac ple perquè ahir els hi vaig 
posar un munt de pa i a més les sobres 
del dinar també les he llençat, no vaig 
pensar en aquest factor, però tampoc 
vull deixar-les sense menjar durant tot 
un matí per a testejar alguna cosa que 
és per a mi, em sembla una mica cruel. 
Crec que per provar hauria de seguir 
testejant amb alguna cosa similar que 
fos més fàcil de fer servir de produir i de 
provar-se.

“l’arbust de col”
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DIA 29

Veient quin era el problema 
principal amb la primera peça de 
camuflatge, vaig decidir decan-
tar-me per un altre que fos menys 
voluminosa, que no necessites tant 
de temps per a posar mela i en cas 
de xafogor que no m’impedís tes-
tejar-la. Així que tenint en compte 
que les gallines tenen aproxima-
dament un trenta per cent del seu 
aliment que és pa, i que sempre el 
mengen arran de terra, he pensat 
que modelar unes sabates amb pa 
pot ser un bon mecanisme per a 
interactuar amb elles. 

Vaig contactar amb un forner ahir 
a la tarda i em va comentar que 
per llàstima estava molt enfeinat 
i no tenia temps per a ajudar-me, 
així que res he parlat amb la meva 
veïna la Mary i m’ha comentat que 
m’ajudarà a fer la massa 

Avui he testejat la peça, com 
a mi no m’entraven les sabates, 
perquè es van deformar una mica, 
li he demanat a la Laura si les podia 
testejar ella, no li ha fet molta grà-
cia descalçar-se al galliner, però he 
aconseguit que les hi poses.

Bé els resultats no han anat gaire-
bé tan sols la meva amiga a picat 
una sola vegada el pa, així que 
malament, de tant en tant totes es 
passaven pels voltants investigant 
l’assumpte, però cap ni una s’ha 

DIA 29
26·05·21            -

DIA 28
13·05·21              -

i ho podem fornejar a casa seva 
que té un forn de llenya la mar de 
bonic. La idea és fer unes sabates 
referenciant-me en la forma típica 
d’uns crocs de tota la vida, avui 
he passat per casa seva i hem fet 
la peça, no ha sortit del tot com 
esperava, perquè m’he oblidat de 
posar-hi farina a l’espàtula, amb la 
que transportem les sabates cap 
al forn, i s’han enganxat deformant 
una mica la seva forma original. 

Bé dintre de com podria haver sigut 
han quedat bastant bé, i una vega-
da s’han deixat refredar ens hem 
disposat amb la Laura i el Víctor a 
tallar les parts sobrants per a poder 
entrar els peus, mare meva que bo 
que estava el pa de veritat com es 
nota quan una cosa s’ha fet amb 
cura.

La sorra de diatomees és un excel·lent producte natural con-
tra insectes indesitjats, la seva forma molecular cristal·lina 
deshidrata tot el que no sigui de sang calenta.

dignat a menjar com déu mana, 
la veritat aquestes dues últimes 
peces no han funcionat, poder el 
dia no era l’adequat o el pa estava 
molt dur. No em dono per vençut 
en aquest punt del projecte, però 
tampoc seguiré documentant 
aquests processos en aquest recull 
etnogràfic per la falta de temps, 
deixo de provar nous mecanismes 
fins que hagi entregat el projecte.
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A causa de no poder posar-me’n les 
sabates perquè havien quedat petites, 
va ser la Laura qui se les va provar i tes-
tejar, vàrem decidir que és seuria a una 
cadira a esperar quines reaccions en 
traiem, per llàstima les gallines només 
s’apropaven a observar i mirar amb 
curiositat, però gairebé cap es va de-
cantar per provar les sabates, excepte 
una d’elles que en va treure un tros i se’l 
va empassar com si res, però no li va 
seguir cridant l’atenció. Si no recordo 
malament hem de tenir una foto en què 
surt menjant-se el tros de pa, però no 
es detecta perquè en té una pel davant. 
Poder utilitzar a la Laura per testejar la 
peça no ha sigut una bona idea, així que 
una vegada les sabates s’havien donat 
de si, me les vaig provar però res cap 
intenció de picar-les.
Poder no he dedicat el temps neces-
sari a què s’acostumen a la peça i la 
detectin com a menjar, és més al corral 
érem tres persones parlant i rient per 
la situació cosa que alterava en gran 
manera a les aus i segurament ha sigut 
el factor detonant que ha provocat el 
poc interès.

“sabates de pa”

P.05
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A L’AMAGATALL
DISPOSITIUS DE  
CAMUFLATGE  
PER ANIMALS S 
ENSIBLES

Podem des del disseny reparar l’esquerda  
provocada entre espècies? “A l’Amagatall”  
neix de la necessitat d’entendre, conèixer  
i investigar les connexions inter-especies  
entre els humans i els no-humans. Es proposa  
una aproximació al món rural, per tornar als nostres 
orígens com a societat, rebobinar per evolucionar, 
fent referència al terme “decreixement” que proposa 
Serge Latouche per a parlar d’una evolució  
alternativa de la societat occidental.

En un inici el projecte tenia com a objectiu  
desenvolupar un procés de co-disseny amb un  
ésser no-humà, les gallines, però des del primer 
contacte, la por que elles sentien cap a mi era un 
impediment per apropar-me i treballar juntes. 
Aquest fet va provocar un canvi d’orientació en  
el projecte i el meu objectiu passa a ser el disseny  
de certs dispositius que puguin mediar la meva  
relació amb elles, i solucionar la distància  
provocada per un desconeixement entre espècies.  
Mitjançant una sèrie de mecanismes de camuflat-
ge m’he integrat en el corral i he intentat anul·lar 
la meva posició com agent extern. Finalment s’ha 
recollit tota la documentació fotogràfica  
i etnogràfica en un llibret en forma de diari  
anotant cada un dels dies estudiats.

ABSTRACT
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A L’AMAGATALL DISPOSITIUS DE CAMUFLATGE PER ANIMALS SENSIBLES

Podemos desde el diseño reparar la 
grieta provocada entre especies?  
“A l’Amagatall” nace de la necesidad 
de entender, conocer e investigar las 
conexiones inter-especies entre los 
humanos y los no-humanos.  
Se propone una aproximación al 
mundo rural, para volver a nuestros 
orígenes como sociedad, rebobinar 
para evolucionar, haciendo referencia 
al término “decrecimiento” que pro-
pone Serge Latouche para hablar  
de una evolución alternativa de la 
sociedad occidental.
 
En un inicio el proyecto tenía como 
objetivo desarrollar un proceso de 
co-diseño con un ser no humano, 
las gallinas, pero desde el primer 
contacto, el miedo que ellas sentían 
hacia mí era un impedimento para 
acercarme y trabajar juntas.  
Este hecho provocó un cambio de 
orientación en el proyecto y mi  
objetivo pasa a ser el diseño de cier-
tos dispositivos que puedan mediar 
mi relación con ellas, y solucionar  
la distancia provocada por un  
desconocimiento entre especies.  
Mediante una serie de mecanismos 
de camuflaje me he integrado en el 
corral y he intentado anular mi  
posición como agente externo.  
Finalmente se ha recogido toda  
la documentación fotográfica y  
etnográfica en un librito en forma  
de diario anotando cada uno de los 
días estudiados.

Can we repair the crack between 
species from the design?  
“A l’Amagatall” is born from the 
need to understand, know and 
research the inter-species con-
nections between humans and 
non-humans. It proposes  
an approach to the rural world in 
order to return to our origins as  
a society and to rewind to evolve, 
referring to the term “degrowth” 
proposed by Serge Latouche to 
speak of an alternative evolution 
of western society.  
 
Initially the aim of the project  
was to develop a co-design  
process with a non-human being, 
the hens, but from the first con-
tact, the fear they felt towards me 
was an impediment to approa-
ching and working together.  
This led to a change of direction  
in the project and my goal  
became to design certain devices 
that can mediate my relationship 
with them and solve the distance 
caused by a lack of knowledge 
between species. Through a series 
of camouflage mechanisms,  
I have integrated myself into the 
corral and tried to cancel my 
condition as an external agent. 
Finally, all the photographic and 
ethnographic documentation has 
been collected in a booklet in the 
form of a diary, writing down each 
of the studied days.
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QUEROL 41°24’47.5”N 
1°28’58.6”E

MAS  
GASSONS

Ens situem a Querol a l’Alt Camp, Tarragona, just amb la  
frontera del Penedès tocant amb Pontons el municipi amb 
més alçada de la comarca a 584 metres del nivell del mar, 
per la zona on visc estic bastant apartat de qualsevol nucli 
urbà amb comerç dins la província de Tarragona així que  
tot el que necessito ho agafo a Pontons o als municipis  
propers del Penedès. Aquesta comarca té una gran fama 
que la vincula des de fa molts anys amb l’aviram, en concret 
amb les gallines, és més a Vilafranca del Penedès hi ha una 
fira que es commemora des de fa ja tres-cents cinquanta 
anys, una trajectòria centenària que la classifica com a un 
referent. Aquesta fira anomenada la fira del gall manté la seva 
essència amb què va néixer el 1664, tot gràcies al mercat 
d’Aviram de Pagès. Això m’ha ajudat bastant a l’hora de trobar 
persones a les quals pogués preguntar petits consells sobre 
aquesta espècie animal, i en què hi hagi també un ample 
mercat en el qual trobar productes adequats per a elles.
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El nostre planeta és sosté per una complexa interacció de 
diferents formes de vida en la qual els éssers humans som 
només una entre moltes espècies. Per conviure amb elles,  
hem de poder superar la percepció de ser l’espècie dominant.  
La biòloga i filòsofa de la ciència Donna Haraway proposa  
al seu assaig, When Species Meet, que s’ha de reconèixer  
als éssers diferents com a elements significatius que  
co-evolucionen i cohabiten amb nosaltres. (Haraway, 2008)
Amb això podem entendre que igual que les persones,  
les altres espècies necessiten un procés d’aprenentatge  
a l’hora de poder cohabitar amb nosaltres, les hem de poder 
donar un temps per acostumar-se’ns com humans que som. 
Pot ser un llarg camí a recórrer, però crec que és necessari per a 
poder entendre espais diferents dels que establim com  
a entorns humans. Tot parteix de voler escapar de les línies fron-
terices de la ciutat i desvincular-me així d’aquesta vida tan ur-
banística, apropar-me a la fauna per aquesta via semi rural m’ha 
permès entendre i mourem per aquests espais més diversos.

En començar el projecte, la idea és centrava en fer un 
estudi d’aquesta espècie, per a finalment extreure un mètode 
on poder co-dissenyar amb gallines i treure una constel·lació 
d’objectes amb i per a elles. Durant el procés d’estudi per a 
generar aquest vincle em vaig adonar que tenien tanta por  
de mi que es tornava una cosa impossible apropar-me.  
Així que els meus objectius principals van canviar. Vaig decidir 
generar un procés de prototipatge obert en col·laboració amb 
les gallines, generant una sèrie d’objectes o dispositius per 
aprofundir en el seu estudi etnogràfic, i poder d’alguna  
manera trencar aquesta barrera provocada per la seva por.
D’altra banda totes les observacions, del seu comportament  
i anècdotes anotades, es volien recopilar en un llibret en  
el qual s’hi mencionaven els dies més rellevants on havíem 
mantingut un contacte més estret. Amb aquest llibret deixo 
constància de tot el que ha passat permeten així que qui  
ho necessiti en una altra investigació pugui utilitzar-lo  
sense cap problema.
El projecte no tanca les portes aquí, sinó que seguirà  
replantejant maneres alternes per a poder generar aquest 
procés que ja hem comentat, en el llibret etnogràfic plantejo 
breument la possibilitat de treballar amb les cries d’aquestes 
gallines. Encara estan creixent per poder treballar conjunta-
ment, però veig bones possibilitats per aquesta via.

INTRO CONTEXTENTORN 
RURAL

OBJECTIUS I 
FINALITATS

CONTEXTENTORN 
RURAL

Lluna
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En arribar a casa després de néixer, em va tocar conviure 
amb dues gosses les quals sempre recordaré, aquest va ser 
el meu primer contacte amb una espècie animal diferent. 
Des d’aquell dia tot s’ha revolucionat ara convisc amb 3 gos-
ses 1 cabra i 7 gallines. De petit ja tenia un afecte per la fauna 
que es diferenciava dels interessos de molts nens urbans, 
sempre curiós en el que feien els animals o els insectes que 
passejaven pel carrer. A casa sempre ens han apropat al món 
rural, els meus pares venen de família grangera i agricultora. 
Durant la meva etapa de creixement, he crescut escoltant 
mil i una històries dels meus avis en les que gairebé sempre 
apareixia una vaca, una cabra, o una gallina. 
Farà quatre anys quan encara vivia amb els meus pares i 
germans vàrem decidir incorporar un galliner a casa, teníem 
espai al jardí, així que ens semblava convenient a l’hora 
de contribuir menys a la indústria de producció d’ous, ens 
estalviàvem una gran quantitat de diners a l’any i milloràvem 
la qualitat d’aquest aliment que menjàvem. Aquest galliner 
es va construir quan cursava segon de carrera així que des 
d’aquell moment, ja farà tres anys que porto aprenent coses 
noves d’aquests animals. 
L’any passat en netejar el galliner vaig adonar-me que el fang 
del corral, després d’estar un temps convivint amb les ga-
llines i que aquestes i passessin contínuament per damunt 
xafant-lo amb les seves potetes, tenia la mateixa textura que 
l’argila que es fa servir en la ceràmica. Després de formalitzar 
un tamboret per l’assignatura de producte, on hibridava dos 
materials, com la fusta i l’argila se’m va ocórrer que podria 
generar un procés de producció similar utilitzant el fang del 
corral. Vaig començar a rumiar que podria fer tamborets per 
elles, amb el seu fang, i generar així un procés de disseny 
entre espècies.

INTERESSOS  
PERSONALS

CONTEXTENTORN 
RURAL
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El dia que vaig anar a comprar les gallines, no vaig pen-
sar d’on les agafaria ni quin criteri faria servir per a aconse-
guir-les, poder hagués estat bé pensar-ho, simplement vaig 
anar al graner a prop de casa els meus pares i vaig comprar 
cinc gallines sense tenir present d’on venien ni com havien 
estat tractades. Quan em vaig adonar hi havia un nano traient 
gallines d’una gàbia petitíssima, amb una mà les treia i en 
l’altre les aguantava cap per vall com si de sacs de patates es 
tractessin, ho va fer tot tan ràpid, i tan repugnant que no vaig 
ser capaç de dir que no les volia, em feia tanta llàstima que 
les tornessin a guardar en aquella gàbia tan fastigosa que me 
les vaig emportar sense pensar-ho. 
Jo, innocent vaig comprar cinc gallines, esperant que aques-
tes co-dissenyessin amb mi, però no vaig tenir en compte 
que les nostres espècies estan molt lluny l’una de l’altre, 
elles em tenien por. Fa segles que les gallines ens tenen por, 
el vincle es va esquerdar en el moment en què les vam enga-
biar en graners i vam iniciar una explotació intensiva avícola. 
Aquí és on em trobo en el punt inicial del meu projecte. L’ob-
jectiu de codissenyar amb elles queda en un segon pla, i el 
meu focus es converteix en apropar-me a elles, per tal que 
em deixin de veure com una amenaça, i en un futur poder 
integrar-les en el procés dels meus dissenys.

ORIGEN
DEL TRAUMA

GRANER SANT 
ANDREU 

E1°58’18.73”
N41°26’47.72”
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Serge Latouche com a economista i 
ideòleg ens parla sobre la teoria del  
decreixement, vivim dins d’una societat que 
té com a eslògan el desenvolupament sos-
tenible, una cosa que veu com un eslògan 
mistificador. El nostre desenvolupament no 
és sostenible, d’aquí és d’on surt la idea del 
decreixement com a eslògan provocador, per 
a fer notòria la necessitat de fugir de la  
demagògia productivista en la qual ens  
trobem. És a dir que hem de sortir del  
creixement, d’aquest paradigma, sortir 
d’aquesta societat i inventar una alternativa 
que contrasti amb la col·lectivitat consu-
mista, que ve de l’acumulació il·limitada del 
capital, alhora que la del consum il·limitat 
provocant la destrucció del planeta i dels 
recursos naturals.
La necessitat que té la nostra societat per 
crear il·limitadament artificialitats, que acu-
mulen residus sense descans i contaminen 
la terra l’aigua i l’aire és insostenible. “Tot 
el món s’adona que anem directes a l’abis-
me que s’ha de sortir d’una societat que 
ha perdut el sentit dels límits, que s’ha de 
retrobar el sentit d’aquests, i que per tant és 
necessari encaminar-nos cap a una societat 
que es retrobi amb la frugalitat, però que no 
exclou l’abundància” (Serge Latouche, 2011). 
Es tracta doncs d’inventar una societat de 
prosperitat sense creixement. El decreixe-
ment té un comportament individual, però 
també una dimensió política de canvi dins 
de la societat, per això podem dir que és un 
projecte a gran escala, quelcom global.

Serge Latouche 
és un conegut 
defensor de 
l’agricultura 
ecològica. 

El decreixement  
de Serge Latouche

Un dels aspectes de la societat productivista 
és la utilització massiva de tecnologia cada 
vegada més sofisticada, i que cada vegada 
més utilitza energia no renovable. Aleshores 
buscar en aquesta tecnologia una esperança 
per a resoldre els problemes de la nostra 
societat, es torna un xic hipòcrita. Això no vol 
dir que aquesta teoria sigui tecnòfoba, sí que 
és necessària la utilització d’una tecnologia 
sofisticada, però és tecnologia que s’ha d’in-
ventar a partir d’unes necessitats encarades 
a un projecte. 
Diguem que la majoria de la tecnociència 
s’enfoca cap a la lògica del creixement, és a 
dir per l’acumulació del capital o per cercar 
un benefici individual. De fet es podria dir que 
la investigació d’aquesta tecnociència està 
majoritàriament finançada per empreses 
internacionals que busquen únicament el seu 
benefici. S’ha de canviar aquesta mentalitat, 
poder qui hauria de subvencionar aquestes 
investigacions no haurien de ser les grans 
empreses, sinó la pròpia societat mitjançant 
un govern que no tregui profit individual. Com 
encarem aquest pensament en el nostre 
projecte?

En Laos descubrí una 
sociedad que no es-
taba ni desarrollada ni 
sub-desarrollada, sino 
literalmente 
“adesarrollada”,  
es decir, fuera del de-
sarrollo: comunidades 
rurales que plantaban 
el arroz glutinoso y que 
se dedicaban a escu-
char cómo crecían los 
cultivos, pues una vez 
sembrados, apenas 
quedaba ya nada más 
por hacer. Un país  
fuera del tiempo don-
de la gente era feliz, 
todo lo feliz que puede 
ser un pueblo. Pero 
ya se veía venir lo que 
iba a ocurrir, y que de 
hecho está ocurriendo 
en el momento actual: 
que el desarrollo iba a 
destruir esta sociedad.

(Latouche, 2011)
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Disseny post-antropocentric 
per la coexistència

Donna Haraway ens parla de l’antropocen-
trisme com l’era que ha fet un dany  
irreparable a la nostra societat. No tenim 
marxa enrere, ara hem de conviure amb el mal 
que s’ha provocat, segons ella la cura només 
pot ser parcial. Amb això proposa una visió 
diferent de la vida, que tracta de relacionar-se 
amb altres elements que no siguin humans, 
denominades unions multiespecie (Haraway, 
2008).
Per aquest projecte és interessant entendre 
la teoria del seu pensament tentacular, que 
es basa a dir que tot el que fem ve assimilat 
per les influències que hem tingut d’altres 
en el nostre pensament. En el seu cas ser 
sempre serà ser-amb o a l’hora de fer servir el 
seu intel·lecte es referirà a pensar-amb (2008, 
pàg. 244). I en això consisteix aquest pensa-
ment, a establir múltiples connexions d’idees, 
o enfocaments.
D’aquesta teoria ens interessa com parla en 
plural a l’hora de narrar els seus fets, si els 
nostres antecedents ens han fet el que som 
ara, per què no mostrar-los? Durant el procés 
del projecte es volen fer visibles aquestes 
connexions interespecie, en aquest cas farem 
un apropament amb un animal molt comú 
dins del món rural, les gallines, ens centrarem 
en elles i en les seves decisions. La primera 
intenció és enfocar-ho des de una perspectiva 
etnogràfica, on la convivència entre l’humà 
i la gallina provoqui un benestar que pugui 
permetre trobar noves maneres d’interacció. 
Amb aquesta mirada hem d’entendre el com-
portament que tenen cada dia, com el que les 
inquieta, com es mouen, que mengen, on es 
senten segures o on no,...

Donna Haraway 
és una conegu-
da defensora de  
la ciencia com 
a coneixement 
formal.

Fer un estudi de camp ens permetrà saber 
quines són les seves qualitats i fins a on po-
dem arribar.
La segona intenció, és per mitjà d’aquest es-
tudi, arribar a cocrear amb aquesta espècie, 
que serà el que interessi a una gallina? Fent-
nos aquesta pregunta volem dissenyar una 
serie d’objectes, que serveixin com a element 
per a integrar dintre del seu nucli social i si-
guin útils per a recopilar tot el comportament 
documentat. Aquesta peça pretén fer d’inter-
connexió entre l’humà i la gallina.
Segons la base de l’Antropocentrisme, com a 
doctrina situa a l’humà, com a centre de totes 
les coses, defensant que els interessos o 
actes d’aquest són els únics que han de rebre 
una atenció moral per sobre de qualsevol altra 
cosa. Centrant-nos en els éssers no-humans, 
per què ha de ser l’home aquest centre de 
l’univers, que no han desenvolupat les for-
migues colònies de treball per a formar una 
sofisticada i jeràrquica societat?  
O les abelles que mitjançant diferents fun-
cions dintre la mateixa colmena aconse-
gueixen construir estructures envejables per 
a qualsevol arquitecte? És que els llops no ge-
neren estratègies de caça per a poder abatre 
preses 10 vegades més grans que ells?

Pensar que estamos 
relacionados con toda 
clase de organismos 
nos hace más  
inteligentes y cuida-
dosos con el entorno;  
el deseo de inmortali-
dad es una enferme-
dad psicológica 

(Haraway, 2019)
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En el disseny, el prototip té la funció de 
provar el comportament de certs elements 
abans de determinar un producte, servei o 
projecte, per tal de reflexionar sobre les pos-
sibles qualitats, característiques o reaccions 
a un entorn abans que finalitzi.
Els prototips també ens permeten reconèixer 
com es relacionaran els elements finals amb 
els futurs destinataris. Aquest mecanisme es 
pot entendre com una tècnica d’aprenentat-
ge que ens permet reduir els possibles falles 
en les peces definitives (Kimbell & Bailey, 
2017). Dintre del món del prototipat experi-
mental hi ha persones que han emfatitzat en 
les qüestions d’hibridar els mons humans 
amb els no-humans i experimentar amb mè-
todes que despleguen escenaris alternatius 
com per exemple Jönsson & Lenskjold amb 
la seva etnografía exógena, Martín Tironi & 
Pablo Hermansen amb “Diseños para futuros 
interespecie”.

Prototipatge com a medi 
de connexió

Com a premissa el disseny modern sempre 
s’ha orientat a millorar el món dels humans 
basat en una lògica lineal. En canvi aquests 
treballs citats anteriorment busquen com uti-
litzar aquests prototips per arribar a aconse-
guir formes més sostenibles de vida o per a 
generar escenaris de connexió interespècie.
La idea que es pretén portar a càrrec, es 
basa a generar aparells de testatge que ens 
facin pensar i que ajudin a entendre possi-
bles futurs diferents del que tenim establert, 
desplegant així una sèrie de possibilitats que 
ens permetin mantenir un millor apropament 
cap a una vida més rural com ho feien els 
nostres avantpassats.
D’aquesta manera entenem el prototipatge 
com una eina per a generar trobades “cos-
mopolitiques”, un concepte establert per la 
filòsofa Isabelle Stengers, que parla d’ex-
pandir la noció de coexistència, donant un 
lloc en la decisió política als éssers no-hu-
mans.

¿Cómo presentar una 
propuesta cuyo  
cometido no sea decir 
lo que es, ni tampoco 
decir lo que debe ser, 
sino hacer pensar? 
Que no pida más 
verificación que la 
manera en que habrá 
ralentizado los razo-
namientos, en que 
habrá creado la oca-
sión de una sensibili-
dad un poco diferente 
frente a los problemas 
y situaciones que nos 
mueven. 

(Isabelle Stengers, 
2014 )

El ejercicio cosmo-
político nos invita a 
concebir espacios 
concretos donde  
diferentes entidades, 
como mamíferos, 
volcanes, software o 
virus, puedan ejercer 
formas originales  
de ciudadanía.

(De la Cadena, 2015)

Isabelle Stengers 
és una filòsofa,  
historiadora de  
la ciència  
i epistemòloga
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Aquest apartat l’he dedicat a les peces artístiques, gràfi-
ques, i objectuals que han influït en bona part en el meu  
procés del projecte. En gran part la meva investigació és  
junta amb la pràctica del projecte i viceversa, els referents 
dels quals m’he nodrit m’han ajudat a encaminar-me per 
aquesta metodologia utilitzada durant el treball.
Des del començament, mostrant un parell de projectes col·la-
boratius em vaig sentir atret per la manera de treballar de Tau 
Ulv Lenskjold i de Li Jönsson en la seva etnografia exògena, 
on per mitjà d’uns mecanismes intenta col·locar als humans 
al mateix nivell que altres éssers no-humans.  
Amb la col·laboració d’una casa de repòs on conviuen  
diferents persones amb dificultats socials i un conjunt  
d’animals urbans fomenten aquestes connexions interespè-
cie mitjançant un seguit de càmeres que mostren la vista  
de l’interior amb la de l’exterior.

REFERENTS LI JÖNSSON TAU ULV
LENSKJOLD

No em puc descuidar de Martín Tironi i Pablo Hermansen 
professors a l’escola de disseny Pontifícia de Xile, que van 
intentar, introduir un prototip interactiu dins la gàbia de dos 
ximpanzés del zoològic de Xile, en el que mitjançant un 
seguit de botons es produeixen diferents sorolls. Per llàstima 
després de cinc mesos testejant l’artefacte un dels cuidadors 
del zoo es va trobar als ximpanzés amb un munt de cables  
i peces del prototip a les mans, quan es van adonar  
ja l’havien destrossat tot. Aquest cas em sembla molt inte-
ressant, perquè per molt clares que tinguem les idees en 
un projecte on es col·labora amb una espècie diferent de la 
nostra, hem de tenir present que els errors són molt comuns 
o que els nostres objectius poder no es podrà dur a terme, 
una mica com amb el que em vaig trobar a l’hora d’intentar  
co-dissenyar amb les gallines.

REFERENTS PABLO 
HERMANSEN

MARTIN
TIRONI
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Com a referents més pràctics que han mantingut una con-
nexió amb un ésser no humà està l’artista alemany Joseph 
Beuys, amb la seva performance I Like America and America 
Likes Me, amb la que va expandir-se dintre del món de l’art 
internacional. A l’arribar a l’aeroport Beuys es va embolicar en 
una manta de feltre, un material fetitxe per l’artista, va agafar 
un bastó de pastor, i el van portar fins a la galeria on va com-
partir l’espai durant 3 dies amb un coiot salvatge. La confron-
tació entre aquests dos col·laboradors va representar per a 
molts la reconciliació entre la cultura i la natura, un intent per 
curar a Amèrica del genocidi més gran de la història cap als 
nadius americans.

“La historia de la persecución de los indios norteamerica-
nos, además de la relación completa entre Estados Unidos 
y Europa [...]. Quería concentrarme sólo en el coyote. Quería 
incomunicarme, aislarme, no ver de Estados Unidos más que 
el coyote [...] e intercambiar roles con él”. (Beuys, 1974)

REFERENTS JOSEPH 
BEUYS

I LIKE AME-
RICA  AND

AMERICA 
LIKES ME

Per la part més constant i impulsiva a l’hora de generar un 
projecte, tenim al referent Thomas Thwaites dissenyador i 
escriptor britànic, amb el seu projecte A holiday from being 
human (GoatMan). On va conviure durant un seguit de dies 
amb un grup de cabres als Alps, fabricant-se un sofisticat 
artefacte amb què poder sentir-se com un més del ramat.

“I tried to become a goat to escape the angst inherent in be-
ing a human. The project became an exploration of how close 
modern technology can take us to fulfilling an ancient human 
dream: to take on characteristics from other animals. But ins-
tead of the ferocity of a bear, or the perspective of a bird, the 
characteristic most useful in modern life is something else; 
being present in the moment perhaps. Anyway I ended up in 
the Alps, on four legs, at a goat farm, with a prosthetic rumen 
strapped to my chest, eating grass, and becoming a goat.” 
(Thwaites, 2016)

REFERENTS PABLO 
HERMANSEN

MARTIN
TIRONI
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A la fase d’observació he investigat les gallines.  
Crec que observar aquest animal d’una manera  
etnogràfica i fent un estudi minuciós del seu  
comportament, m’ha portat a entendre millor el perquè 
de la seva por cap a l’ésser humà. Aquest apartat l’he 
documentat amb un llibret etnogràfic dels diferents 
dies que he mantingut un contacte més estret amb elles.  
En el llibret explico les anècdotes més importants  
i mostro algunes fotografies d’alguns dels dies que  
s’ha passat el Víctor a ajudar-me en les fotos.  
El Víctor es qui ha documentat tota la part  
visual d’aquest projecte, utilitzant dues càmeres de 
fotografia reflex, una digital i l’altre analògica. 

En la fase de prototipat he utilitzat les màquines del 
Taller de fabricació digital de BAU per a produir els 
prototips necessaris. Els dispositius van ser prime-
rament plantejats i esboçats en paper per fer-me una 
primera idea de com funcionarien. Posteriorment es 
van digitalitzar i generar uns plànols 2D per a passar 
l’arxiu en format vector (.dxf) al software de la CNC i la 
talladora làser. Per a muntar els dispositius vaig gene-
rar uns encaixos en forma dentada perquè fos més fàcil 
aguantar la peça sent una sola persona.

Finalment a la fase d’interacció he testejat els productes 
dins del corral amb les gallines. Aquesta part s’ha enfo-
cat des d’una perspectiva també etnogràfica. 
He considerat que el resultat del testatge dels dispositius 
no serà jutjat com “bons o dolents”, sinó que m’encami-
nen per una banda o un altre. Mitjançant diferents mè-
todes, com amagar-me, camuflar-me o convertir-me 
en el seu menjar. En cada prototip aprenia algo nou 
que em servia per idear el següent prototip.

La metodologia utilitzada pel desenvo-
lupament del projecte consta de 3 fases: 
observació, prototipat i interacció.

METODOLOGIA
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Testatge
Massa alçada
Incomode

Testatge
Molt “aparatos”
Poca mobilitat

Testatge
Molt pesat
Poca visió

EVOLUCIÓ DELS DISPOSITIUS

DISPOSITIU
DE CAMUFLATGE
01

Baixo a la  
seva altura

M’aporopo  
a elles

El que 
més 

m’ajuda a 
apropar-me 

a elles és 
el menjar, 

així que em 
converteixo 

en el seu 
àpat.

DISPOSITIU
DE CAMUFLATGE
02

DISPOSITIU
DE CAMUFLATGE
03

ABÏLLAMENT
DE CAMUFLATGE
01

ABÏLLAMENT
DE CAMUFLATGE
02

Tratje
de col

Sabates
de pa
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L’ESPAI EL CORRAL EL GALLINER

Per a conviure amb les gallines i deixar-los un espai propi 
on poguessin estar segures i tranquil·les, es va construir un 
corral amb bigues de fusta, blocs de formigó i malla de  
filferro galvanitzat, aquesta tanca servirà per a la seva pro-
tecció contra porcs senglars, guineus o turons inclús serveix 
com a espai aïllat perquè les rates de muntanya no entrin 
a robar el menjar. Muntar un corral, sent una sola persona 
es pot tornar una feina molt complicada, ja que ralentitzes 
molt el treball a l’hora de produir per exemple el morter per a 
deixar els blocs de formigó agafats a terra o per a anivellar els 
postos de fusta i que quedin rectes, per no parlar de col·locar 
la malla. Gràcies a l’ajuda dels meus pares i el Manolo, el meu 
veí, vàrem tenir el cercat acabat en un mes.
Una vegada tenia el corral acabat, em vaig disposar 
a generar un galliner on les gallines es resguardessin del 
fred i de la pluja, principalment aquest galliner anava a 
disposar d’un calaix on poder recollir l’argila d’aquest per a 
posteriorment produir les peces necessàries de ceràmica, 
però com aquesta part del treball queda ajornada el galliner 
de moment es quedarà tal com està. Per a la construcció 
de l’estructura vaig necessitar tres planxes de conglomerat 
de 10 mm de gruix i 2000x1000 mm d’alçada i llargada, una 
planxa de 9 mm d’OSB de 2400x1220, 8 llistons de 44 mm 
per 2 m de llargada i un rotllo de malla galvanitzada de 10 m. 
Les planxes es van tallar amb una CNC, la qual la pots trobar 
a Bau. Sense l’ajuda del Dani i el Jorge m’hagués costat un 
munt muntar el galliner amb facilitat.

M
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Plànols dissenyats 
per Daniel Tahmaz

PLÀNOLS GALLINER
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CONCLUSIONS

En aquest projecte començava plantejant-me la següent 
pregunta: Puc generar un procés de co-disseny amb 
gallines? L’objectiu era clar, però des de l’inici ja em vaig 
adonar que encaminar-me per aquesta via seria un  
trajecte molt complicat a causa de la por que em tenien. 
Així que vaig reformular aquesta pregunta:  
Podem mitjançant un procés col·laboratiu de prototipatge 
per arreglar la por d’aquestes gallines?

A partir d’aquestes premisses em vaig endinsar en la 
investigació de certes autores, que han configurat part  
de la percepció que tenim els humans respecte als  
vincles establerts amb els animals domèstics.  
I com aquestes percepcions ja gairebé no es veuen 
reflectides en la societat d’avui en dia excepte en l’àmbit 
rural. D’aquí parteixo quan em començo a plantejar de 
quina manera puc apropar-me a les gallines.

En aquest projecte s’ha establert un procés de prototipatge 
que proposa un mètode d’investigació per a mediar amb 
la por de certes gallines. He generat diferents capses per 
a observar i interactuar amb elles, fins hi tot he fet un vestit 
d’enciam perquè s’apropin sense que tinguin present la 
meva agència humana i unes sabates de pa per intentar 
mantenir aquest contacte directe pell amb pell. Amb els 
tres primers artefactes he trobat una manera divertida 
de poder apropar-me sense ser mal vist dins del corral, 
alguna cosa molt complicat en uns primers instants. Crec 
que la manera en què pots observar les gallines des de el 
seu mateix punt de vista et permet fixar-te en detalls que 
des de la teva alçada se t’escapen.

Per desgràcia les dues últimes peces no han tingut 
bons resultats, hem de tenir present que les condicions 
climàtiques no van ser favorables per la calor que feia i 
les gallines a conseqüència d’aquest problema es van 
resguardar a l’ombra tota l’estona. Aquesta manera de 
prototipar m’ha permès indagar sobre noves maneres 
de relacionar-nos amb espècies diferents, però pels 
resultats obtinguts no crec que hagi arribat a traspassar 
les actuals jerarquies entre els humans i els no-humans.

Treballar amb una espècie animal  
diferent es pot tornar una feina molt 
complicada, fa anys que els humans 
hem perdut la capacitat de poder  
mantenir aquest vincle comú.  
Tenim un llarg camí per a plantejar-nos 
aquestes connexions perdudes, per 
això aquest no és el final del projecte, 
és un petit avanç en aquest transcurs.
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