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El dos de gener de 2021 va arribar a casa un cadell, la Taca. 
La dedicació que comporta cuidar-la i educar-la m'ha portat a adop-
tar una sèrie de dinàmiques diàries, especialment condicionades pel 
passeig, que han derivat en una organització del meu dia a dia molt 
més precisa i programada. Aquesta nova realitat m'ha dut a fer-me 
més conscient sobre el transcurs dels dies i qüestionar-me què entenc 
realment per quotidianitat. Tots en tenim una, però curiosament 
acostumem a fer-ne una definició aproximada, i sovint associada a 
connotacions negatives com la banalitat o la rutina.

Segons Bruce Bégout allò quotidià es dóna en la dualitat entre 
la ritualització del costum diari i el factor d'aleatorietat i novetat 
que l'altera. Les petites variacions que intervenen en les repeticions 
de cada dia m'han portat al principi de la permutació, una noció 
matemàtica que defineix les possibles variacions de l'ordre dels ele-
ments d'un conjunt.

Aquest projecte el que pretén és, precisament, capturar els 
petits canvis que defineixen la quotidianitat, i per a fer-ho desplega 
una metodologia de registre fotogràfic del rastre que es desprèn de les 
operacions del dia a dia com cuinar o passejar. Durant aquest temps 
la meva activitat i la de la Taca s'ha recollit adoptant la forma de tres 
sèries fotogràfiques que recullen el rastre de tres maneres diferents 
en tres foto llibres. La Taca, d'altra banda, qui ha sigut el detonant 
d'aquesta investigació i el seu principal condicionant, opera com una 
interferència tant metodològica com estètica al llarg del projecte.



On the second of January of 2021, Taca arrived home. The 
dedication that caring for her and educating her entails, has led me 
to adopt a series of daily dynamics, especially conditioned by the walk, 
which have resulted in a much more precise and programmed organiza-
tion of my day to day life. This new reality has led me to become more 
conscious about the passing of the days and to question myself about 
what I really understand as daily life. We all have one, but curiously we 
tend to make an approximate definition of it, and often associated with 
negative connotations such as banality or routine. 

According to Bruce Bégout, the everyday is given in the duality 
between the ritualization of the daily custom and the factor of random-
ness and novelty that alters it. The small variations that intervene in 
the repetitions of each day have led me to the principle of permutation, 
a mathematical notion that defines the possible variations in the order 
of the elements of a set.

This project aims precisely to capture the small changes that 
define everyday life, and to do so it deploys a methodology of photogra-
phic recording of the trace that emerges from daily operations such as 
cooking or walking. During this time my activity and that of Taca has 
been collected in the form of three photographic series that collect the 
trace in three different ways in three photobooks. Taca, on the other 
hand, who has been the detonator of this research and its main condi-
tioner, operates as a methodological and aesthetic interference throu-
ghout the project.

El dos de enero de 2021 llegó a casa un cachorro, Taca.  
La dedicación que lleva cuidarla y educarla me ha llevado a adoptar una 
serie de dinámicas diarias, especialmente condicionadas por el paseo, 
que han derivado en una organización de mi día a día mucho más pre-
cisa y programada. Esta nueva realidad me ha llevado a hacerme más 
consciente sobre el transcurso de los días y cuestionarme qué entiendo 
realmente por cotidianidad. Todos tenemos una, pero curiosamente 
acostumbramos a hacer una definición aproximada, y a menudo aso-
ciada a connotaciones negativas como la banalidad o la rutina.

Según Bruce Bégout aquello cotidiano se da en la dualidad entre 
la ritualitzación de la costumbre diaria y el factor de aleatoriedad y 
novedad que lo altera. Las pequeñas variaciones que intervienen en las 
repeticiones de cada día me han llevado al principio de la permutación, 
una noción matemática que define las posibles variaciones del orden de 
los elementos de un conjunto.

Este proyecto lo que pretende es, precisamente, capturar los 
pequeños cambios que definen la cotidianidad, y para hacerlo despliega 
una metodología de registro fotográfico del rastro que se desprende de 
las operaciones del día a día como cocinar o pasear. Durante este tiempo 
mi actividad y la de Taca se ha recogido adoptando la forma de tres 
series fotográficas que recogen el rastro de tres maneras diferentes en 
tres foto libros. Taca, por otro lado, quien ha sido lo detonante de esta 
investigación y su principal condicionante, opera como una interferen-
cia tanto metodológica como estética a lo largo del proyecto.
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Només en  
queden cinc

Aquest projecte sorgeix per un interès sobre els objec-
tes comuns, l'estiu del 2017, quan vaig anar a veure una 
exposició a laFruit Market Gallery d'Edimburg.

Era una exposició de la Jac Leiner, una artista con-
temporània brasilera que centra el seu treball en accions 
instal·lat ives amb materials d'ús quotidià, paper, bombetes, 
regles, etc. La combinació cromàtica i estructural de la seva 
obra, que fins llavors desconeixia, em va obrir una nova 
perspectiva sobre la dimensió poètica que poden arribar a 
transmetre els objectes mundans. Arran d'aquesta exposició 
vaig agafar el costum de col·leccionar els papers de fumar, 
precisament els de color, que avisen que només en queden 
cinc dins el llibret. No hi ha un nom tècnic per aquest paper.

Aquest objecte es pot considerar com l'amulet del pro-
jecte. Canvia de color i es vesteix d'una estètica, sovint molt 
alarmista, pròpia dels dibuixos animats, només per  
avisar-me que queden cinc papers de fumar, una situació 
molt banal i insignificant per algú no fumador, però per a 
nosaltres pot ser una preocupació setmanal inclús diària. 
Aquest simple paper reclama la nostra atenció, i em resulta 
interessant la manera en què passem per alt o desvalorit-
zem aquests objectes trivials que formen part dels rituals 
que donen ritme a la nostra vida. A partir d'aquesta reflexió 
neix l'interès per relacionar l'imaginari quotidià amb el 
projecte.

En paral·lel, em motiva treballar amb la fotografia 
analògica. El vincle és familiar. El meu pare ja em va rega-
lar una Panasonic Point and Shoot, una 35 mm, quan tenia 
set anys. He viscut amb aquesta afició des de ben petita i 
crec que era el moment d'explotar-la. Aquesta motivació 
per explorar la dimensió fotogràfica del projecte es comple-
menta alhora, per aquest l'interès sobre el marc de la tri-
vialitat i els fenòmens banals. Així doncs, la fotografia és el 
motiu central pel qual arrenca el projecte i n'és el fil conduc-
tor d'aquest relat anomenat la quotidianitat



1716 Introducció Quinze Tovalloles

Jac Leirner. Yvon Lambert Gallerie Paris, 2010.

Jac Leiner Fruit Market Gallery, Edinburg, 2017.
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La Taca
El projecte arrenca amb l'adopció de la Taca, un cadell 

de Xarnego Valencià que va arribar a casa el 2 de Gener del 
2021 amb tres mesos i mig. Com és normal, l'educació d'un 
cadell requereix una responsabilitat i un temps de dedicació 
que recau en mi. Tot aquest nombre de coses ha comportat 
una sèrie de protocols diaris com horaris per menjar, per 
passejar, descansar i socialitzar amb altres gossos.

Aquest canvi a la meva vida ha fet que em replantegi 
moltes coses del meu dia a dia. Ara tinc un pensament més 
conscienciat de tot. Les llargues estones a casa i l'adapta-
ció d'horaris marcats per la Taca, m'han aportat una nova 
perspectiva de l'espai domèstic, els objectes que m'envolten, 
el meu barri i les accions aparentment ordinàries que cons-
titueixen el meu dia a dia. En certa manera, la seva presèn-
cia m'ha familiaritzat amb l'entorn quotidià d'una forma 
diferent que, fins ara, no havia experimentat mai.  
Aquesta nova realitat, que abans estava marcada per uns 
hàbits molt comuns i mecanitzats, com el simple fet de 
fer-me un cafè, ara m'ha portat a qüestionar-me el signi-
ficat de què entenem per quotidianitat. Tots la vivim cada 
dia, però curiosament, en tenim una noció aproximada. 
D'aquesta manera, arran de la Taca, neix un projecte d'in-
vestigació sobre l'essència de la quotidianitat i les vivències 
diàries que marquen el ritme de la meva vida.

La Taca no només ha incidit en l'objecte d'investigació, 
sinó també en el plantejament formal del projecte. Aquest, 
inicialment, es tractava d'un exercici d'experimentació amb 
la llum solar i l'exploració de tècniques fotosensibles en el 
laboratori fotogràfic. Però la seva presència, la de la Taca, ha 
fet descarrilar aquesta primera intenció, ja que es tractava 
d'un procés de tempteig que requeria temps de prova-error al 
laboratori, el qual la Taca, no m'ha pogut cedir.

El que en principi em va impedir seguir endavant 
amb la primera idea, ha acabat sent una oportunitat per 
replantejar el projecte total. Com la Taca no em permetia 
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Taca al plató.

Taca i Pilla 
a l'habitació.

poder dedicar tant de temps a una metodologia de prova i 
error, em plantejo aprofitar la situació per donar-li un paper 
i adaptar-la dins la narrativa del projecte. Tenint en compte 
que a la vegada volia experimentar amb el contingut del 
meu dia a dia, determino fer-la intervenir en la part meto-
dològica. Cal matisar que la Taca no és la peça angular del 
projecte, sinó un reforç secundari que m'ajudarà a construir 
el relat sobre la quotidianitat.

Aquest canvi de realitat causat per la Taca, la conver-
teix, finalment en el desencadenant d'aquesta reflexió.  
És un element que em va distorsionar el pla original del pro-
jecte, però m'ha permès abordar el registre de la meva quo-
tidianitat de diferent manera. Una quotidianitat marcada 
majoritàriament per ella. Per això, alguns dels processos en 
la part metodològica inclouran la meva relació amb la Taca. 
D'altra banda, la seva presència també actuarà com a gest o 
decisió estètica en la part formal

Taca empaitant un 
gos al Bogatell.
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Són les 9 del matí, cabell moll i pell acabada d’hidratar. Arran-
quem. Primer armari començant per la nevera, copso el recipient 
metàl·lic i circular, habitualment situat al capdavant de les múltiples 
caixetes de te que ocupen la primera de les tres estanteries. Clec, tapa 
oberta. Agraeixo la primera flaire de cafè molt. Següent pas: desmun-
tar la cafetera en les seves 3 respectives parts. La primera, la base, 
que omplo mesuradament d’aigua per evitar possibles desbordaments 
a l’hora d’encaixar la peça central. Té forma d’embut, mesura uns 8 
cm de diàmetre i “premso” el cafè a copets de cullera petita.

Aquesta operació acostuma a deixar rastres al marbre i reque-
reix la intervenció immediata del paper de cuina. Un cop acabada la 
feina feixuga, només queda enroscar-hi el cap i col·locar la cafetera 
sobre el primer fogó. Enfonso el botó corresponent acompanyat d’una 
lleugera torsió de canell cap a l’esquerra a l’hora que acosto l’encenedor 
a 45° graus de la placa. En 5 minuts començarà a bullir. M’agrada 
aprofitar aquesta micro espera per acabar de col·locar els trastos al 
rentavaixelles o posar la cuina en ordre. El cafè comença a bullir i 
l’olor ja embafa tota la cuina. Les tasses es troben al segon armari 
començant per la nevera, però no tenen una estanteria definida, estan 
distribuïdes entre la primera i la segona. Hi ha de tres mides, petites, 
grans i mitjanes totes blanques. Sempre he sigut de tassa gran, però 
últimament m’estic aficionant a la mitjana. Apago el foc i finalment 
aboco el cafè fumejant a la tassa, la qual provablement no ficaré al 
rentavaixelles fins a la nit.
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Aproximació filosòfica sobre 
la quotidianitat segons Bruce Bégout

La Quotidianitat

En l'article La Potència discreta de lo cotidiano, Bruce 
Bégout presenta algunes de les tesis del seu llibre La décou-
verte du quotidien explica el perquè la filosofia ha desestimat 
reflexionar sobre el camp de la quotidianitat. Seguidament, 
comprèn la problemàtica quotidiana en la seva essència des 
d'una perspectiva analítica i conscient per tal de compren-
dre-la i interroga el tipus de relació que hi mantenim.

La relació conflictiva entre filosofia i quotidianitat 
s'explica pel caràcter innat de la primera per interrogar 
aspectes universals. Sense voler entendre-la més enllà d'una 
perspectiva vulgar, els valors filosòfics condemnen "l'eviden-
cia superficial" de la quotidianitat que allunya l'home ordinari 
de la seva capacitat reflexiva.

Aquest enrenou subtil, propi de la quotidianitat, situa-
ria doncs, la filosofia en un "pensament originalment posicionat 
en contra la vida quotidiana". (Bégout, 2018) En canvi Bégout 
defensa que és justament: 

 Aquesta "senzillesa aparent és una trampa" (Bégout, 2018) 
que allibera la quotidianitat d'una investigació profunda i 
la lliga a una condició insignificant, sovint associada a la 
rutina, la mediocritat o la banalitat.

Tots vivim una quotidianitat i això ens podria donar 
una idea aproximada sobre el seu significat però, precisa-
ment, és aquesta evidència enganyosa la responsable d'em-
mascarar l'origen mateix de la vida quotidiana. Una de les 
característiques principals de la quotidianitat és que mai és 
qüestionada per ella mateixa i, per explorar-ne el significat, 
cal mirar-se-la des de la distància.

Partint d'una definició simple, la quotidianitat es 
manifesta pels criteris de repetició diaris; tal com indica la 
seva etimologia llatina, quotidianus: que esdevé cada dia.  

"la ausencia de problematicidad de la vida cotidiana lo que  
crea toda la dificultad de su aprehensión filosófica".
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satisfan les necessitats i obligacions diàries com menjar, dor-
mir, vestir-se, caminar, treballar. Per contra, aquells esdeve-
niments que ocorren de manera esporàdica no entrarien en el 
marc de quotidianitat, tot i ser considerats ordinaris, com per 
exemple anar al cinema. Aquest matís permet fer la diferèn-
cia entre el que sovint confonem que és ordinari i quotidià. 
Distingir la quotidianitat de la seva connotació negativa, 
sovint associada a la rutina o a la banalitat, és el primer pas  
a seguir per poder investigar-la profundament.

Afirmar que un element o una acció és ordinària 
implica jutjar-ne el valor. En canvi, dir que és quotidiana 
suposa referir-se a la manera en què quelcom opera. Beure 
cafè cada matí de la mateixa tassa, converteix l'objecte en 
quotidià tot i tractar-se d'una tassa especial, feta a mà, per 
exemple. En canvi, si es tractés d'una tassa qualsevol, rela-
tivament banal, i no se'n fes un ús esporàdic, ja no estaríem 
parlant d'un objecte quotidià. D'aquesta manera Begout 
demostra que l'essència de la quotidianitat no s'explicaria per 
un criteri descriptiu sinó per "la génesis d'aquesta manifestació". 

La quotidianitat es defineix per un fenomen acciolò-
gic. A més, no jutja el valor d'objectes o accions, com si fa, de 
manera pejorativa, la banalitat. Si mirem d'arribar a l'origen 
del seu significat, cal preguntar-se perquè ens obliguem a 
quotidianitzar i a reproduir cada dia les mateixes accions. 
L'existència de la quotidianitat neix de la relació de l'home 
amb el seu entorn. 

Quotidianitzar és la via que ens permet reconfigurar 
un món obert i desconegut en un espai familiar i segur. 
Remuntant-nos al mite de Prometeu i Epitheu, a diferència 
dels animals, l'home arriba al món totalment nu, desempa-
rat de facultats naturals i sense un acord instintiu amb el 
medi. Mentre que, els animals neixen en simbiosis amb el 
seu entorn. L'home es veu obligat a construir un món arti-
ficial per mitjà de la tècnica (Latour, 2020). La tècnica es 
tradueix per nosaltres en la manera de completar l'absència 
del nostre estat animal.

La humanització representaria doncs un substitut 
artificial del medi natural, construït precisament per opera-
cions quotidianes com el menjar, la vestimenta, la higiene, 
les relacions, el consum, etc. Per tant podríem entendre la 
quotidianització com un procés cultural d'adaptació al medi, 

"Lo cotidiano no es algo en particular (no está ni aquí ni allí), ni 
una cualidad de las cosas (no es una propiedad objetiva), sino un 
modo de ser y, sobre todo, la producción invisible de este modo de 
ser. En resumen, lo cotidiano es lo que se cotidianiza."



30 és a dir, com una forma d'animalització portada a la nostra 
manera. Finalment la quotidianitat és un producte de la 
nostra necessitat per sentir-nos segurs.

Quotidianitzar implica territorialitzar espais (casa 
com espai de descans, oficina, espai de feina), dividir el 
temps segons el calendari i l'horari i esperar que certs esde-
veniments succeeixin de la manera que esperem. Es tracta, 
com diu Bégout, de:

Aquesta domesticació de l'entorn és la responsable 
d'aquesta confusió entre la quotidianitat i la rutina, ja que 
banalitzar la quotidianitat es tradueix per la nostra forma 
de combatre en "la por a existir". 

Dit això, la quotidianitat no s'entén sense el seu 
aspecte principal: la dualitat permanent i discreta entre 
la familiaritat i el desconegut. Tota vida quotidiana està 
sotmesa a fenòmens inesperats que contradiran les nos-
tres planificacions diàries, inclús la més fidel als seus 
hàbits. Per exemple, podríem dir que menjar és una de les 
accions quotidianes per excel·lència. Dinem cada dia, alguns 
inclús, tenen estipulat dinar sempre a la mateixa hora, 
ara bé, sovint com i què dinem escapa a aquesta planifi-
cació. Podem dinar cada dia a les dues, però no sempre de 
la mateixa manera, alguns dies menjarem una cosa o una 
altra, altres dies a casa, alguns al restaurant, altres sols 
o acompanyats.

Aquestes petites interferències inesperades són les 
que ens alliberen d'una domesticació total de l'entorn i, per 
tant, les que diferencien la quotidianitat de la rutina. Tal 
com afirma Josep Mª Esquirol en La Resistència Intima:

És a dir, la quotidianitat és similar i alhora diferent 
cada dia. Com dicta la rutina, la vida quotidiana mai podrà 
refugiar-se en la programació total de què passarà.  
Per contra, si l'aleatorietat absoluta formulés el nostre dia a 
dia, estaríem donant peu a l'aventura. Així doncs, la quoti-
dianitat no es pot despendre ni d'un factor ni de l'altre .

"un proceso invisible que tiende a enmascarar la inquietud 
original del hombre en el mundo tras el aseguramiento tranquilo 
de una relación con su entorno."

"La quotidianitat és més aviat la repetició i la rutina; però no 
exactament la repetició del que és idèntic (finalment sinistre i 
insuportable), sinó la repetició del que és similar, en una mena de 
síntesi entre allò que ja és conegut i allò que és una mica nou". 

Cafetera a la pica,  
El Hierro.

Jan Cossiers, 
Prometeu robant el foc de 
l’Olymp per entregar-li  
a la humanitat, 1638.

L'escriptor Georges Perec, precursor del nouveau 
roman, és un altre autor de referència que també ha inves-
tigat el fenomen de la quotidianitat, des d'una perspectiva 
literària. En el seu llibre L'Infraordinari, Georges Perec, 
ressalta el poder dels successos ínfims i quotidians que 
passen inapercebuts. La seva narrativa parteix d'una pers-
pectiva personal que descriu les seves pràctiques diàries per, 
justament, qüestionar l'evidència d'allò que té lloc cada dia. 
Des d'un relat descriptiu ho porta a un procés d'identificació 
col·lectiva. L'infraordinari permet fer valdre aquesta pre-
sumpta trivialitat dels successos quotidians que passen per 
alt, però que, finalment, construeixen l'entrellat mateix de la 
nostra vida

Fogons de
la cuina.
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La Permutació
Abans parlava que la quotidianitat i la rutina eren el 

mateix, però que només es diferenciaven perquè la rutina 
no contemplava cap imprevist ni aleatorietat i la quotidia-
nitat sí. Si apliquéssim aquesta lògica d'una manera més 
numèrica o racional podríem definir la quotidianitat com 
a fenomen de permutació. Aquesta s'explica com una noció 
matemàtica que defineix les possibles variacions de l'ordre 
dels elements d'un conjunt. Traslladat al món quotidià, es 
tracta d'un principi, que es podria traduir a les operacions 
que repetim diàriament. Aquestes s'entendrien com el con-
junt, per exemple, l'acte de rentar-se les dents.

En aquest acte hi participen diferents elements. 
Alguns més obvis, com el raspall o el tub de pasta i d'altres, 
no tan evidents, però que també són partícips d'aquest con-
junt, o millor dit, escena. Per exemple, el tap de la pasta de 
dents, el got de ceràmica on es guarda el raspall, un desodo-
rant, el mirall, la pica coberta amb milers de gotes d'aigua, 
el marbre que l'aguanta i una infinitat de petits fragments 
que, finalment, construeixen aquest quadre quotidià. 

Segons la lògica de la permutació, l'acte de rentar-se 
les dents donaria pas a possibles variacions dels elements 
que constitueixen aquesta acció. Per molt que ens retem 
les dents cada matí, la pasta de dents no sempre estarà al 
mateix lloc, la quantitat de gotes d'aigua a la pica variarà, no 
sempre es guardarà el raspall de dents al got de ceràmica i 
potser al marbre hi haurà rastres de cabells.

Un altre aspecte que convida a relacionar la quotidia-
nitat amb el principi de la permutació és la nostra capacitat 
per triar què fem i què deixem de fer. Esmorzem cada dia, 
però a la vegada comptem amb la llibertat d'esmorzar el que 
vulguem com un croissant o un entrepà.
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Roni Horn, You are the weather, 1997.

Roni Horn és una artista estatunidenca, coneguda per 
dominar diferents pràctiques de l'art i l'obra que la destaca 
és You are the weather: una sèrie fotogràfica de retrats d'una 
mateixa dona que es submergeix en les aigües termals  
d'Islàndia. La variació entre els diferents retrats és quasi 
imperceptible, només un gest i un subtil moviment de 
la mirada. La sèrie es centra molt en el detall i l'evolució. 
També va fer una obra que es deia Death Owl, on dos mussols 
blancs en diferents marcs, aparentment simètrics, et plan-
tejen les diferències mínimes que hi podries veure entre un i 
l'altre.Com si es tractés de buscar les set diferències.

Tornant a Georges Perec, que experimentava amb els 
límits formals de literaris, va fer referència en el seu llibre 
pòstum Pensar /Classificar, publicat el 1985, en la manera 
d'ordenar les coses. Distingeix entre un ordre estable i un de 
provisional. Els estables seran els ordres que respectarem 
sempre i els provisionals són aquells que variaran.  
En definitiva diu que hi ha elements que mai tindran un 
ordre i que sempre permutaran, tot això ho explica en base  
a l'orde de la seva biblioteca

Roni Horn, 
Dead Owl, 1998.
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"Ceux qui ne son pas rengés d'une façon définitivement 
provisoire, le sont d'une façon provisoirement  
définitive" (G.Perec).
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Fotografia i 
Quotidianitat

La fotografia és un medi amb el qual em sento molt 
còmoda treballant i, per enregistrar totes aquestes permuta-
cions de la vida quotidiana, vaig decidir utilitzar la càmera 
i el meu ull. Abans de disparar vaig estar repassant alguns 
dels referents que més m'han influenciat a l'hora de la foto-
grafiar l'àmbit domèstic o quotidià. Són tres artistes que han 
treballat amb càmera analògica i sempre amb un ull enfo-
cant les escenes de casa que tothom pot reconèixer al seu dia 
a dia però des de sensibilitats diferents
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Stephen Shore Stephen Shore, és un fotògraf de Nova York 
que es va fer famós per captar objectes banals i 
imatges inexpressives de la vida americana i va 
ser dels primers a presentar les fotos en color, 
un pioner. El 1972 va publicar American Surfaces i 
Uncommon Places, dos foto llibres diferents entre 
si, però que compartien el gran format. American 
Surfaces ensenyava paisatges de carretera, era un 
diari fotogràfic de la seva experiència en els  
Road Trips pels Estats Units. El segon, mostrava 
paisatges americans com pàrquings, estacions de 
servei, carreteres desertes, etc.

Les seves fotografies capturen escenes 
ordinàries que mitjançant color i composició 
transformen les realitats mundanes. D'altra 
banda, el seu estil presenta una forma intencio-
nada de «desaprendre» incloent errors deliberats 
en l'enfocament o l'enquadrament, fent elusió de 
la fotografia instantània familiar. Part de l'estètica 
quotidiana també es veu reflectida en l'ús d'una 
popular càmera familiar, la Rollei de 35mm, a 
més de la impressió de les seves fotos en labora-
toris locals on imprimien en massa. Així doncs, 
Shore no pretenia complaure els cànons estètics de 
l'època moderna sinó transmetre una experiència 
crua sense pretensió artística. Aquesta sensibilitat 
per capturar escenes quotidianes des de la provo-
cació, es va arribar a considerar fins i tot de mal 
gust per la crítica del moment.

1

Una altra de les seves obres més influents 
en el projecte, és la sèrie Details. Es tracta de foto-
grafies, majoritàriament en primer pla, de residus 
escampats pel terra del carrer, burilles, arrels 
d'arbres, xiclets, rastres de molsa, etc.  
Presenta una vista aèria d'una realitat quasi 
desoladora. Segons Shore, és l'aleatorietat del 
moment qui dóna força a la fotografia. 

L'espontaneïtat d'aquestes fotografies pro-
dueix unes composicions orgàniques, que des dels 
enquadraments de Stephen Shore deixen entre-
veure un cert ordre

"Someone throws a cigarette there, it rains and 
a little soil washes away, somebody else drops 
something else a week later. All these things are 
the 'leavings' and the results of people, of natural 
forces, of ageing and weathering, and there's a kind 
of randomness to it."

2

1, 2, Serie Transparencies, Small Camera Works, Stephen Shore 1971-1979.
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1

2

1, 2, 3, Serie American Surfaces de Stephen Shore, 1970.

3
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1

2

3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Serie Details de Stephen Shore.

65

4



48 49Marc Teòric Quinze Tovalloles

Robert Frank
The Americans, 1958.

William Eggleston William Eggleston, va ser un fotògraf nas-
cut a Memphis, en una família aristòcrata que 
li va permetre viatjar molt i estudiar a diferents 
universitats, tot i no acabar mai els estudis. La 
gran influència de Walker Evans i Robert Frank i 
el seu llibre The Americans li desperta l'interès per 
la vida nord-americana i les icones de l'entrete-
niment. Les seves fotografies són escenes sense 
data, simbòliques, captures de situacions momen-
tànies que escapen d'un significat visible, ja que 
Eggleston creia en la seva capacitat per captivar 
l'espectador. Junts amb Stephen Shore, Eggleston 
és un dels pioners en trencar amb el blanc i negre 
i inundar l'imaginari popular americà de color 
fent fotografies a situacions ordinàries

William Eggleston, Untitled, 1973.

William Eggleston, Untitled, 1977.
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3

1,2,3, William Eggleston, Untitled, 1977.



52 53Marc Teòric Quinze Tovalloles

Lars Tunbjork Lars Tunbjörk, un fotògraf suec nascut 
el 1956, és conegut per les seves fotografies en 
oficines. Ell sabia veure una escena o un paisatge 
dins d'una simple sala de fotocòpies i, on algú veia 
un taulell i quatre cadires amb un telèfon fix, ell 
hi veia una fotografia totalment sensible. Va ser 
seguidor de William Eggleston, i el considerava 
una gran influència.  
La seva sèrie més coneguda va ser la d'Office, 
seguida de Home, on mostrava uns espais pecu-
liars de la casa de la seva mare, on ell havia viscut 
durant la infantesa. Algunes fotos eren simple-
ment la plaça de pàrquing o la bústia, però altres 
eren les flors del jardí o les escales de dins la 
casa. Totes les seves captures tenen una especial 
atmosfera familiar de la classe obrera

1

2

3
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4

1, 2, 3, 4, Office, Lars Tunbjörk, 2002.

1

2
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1, 2, 3, Home, Lars Tunbjörk, 2002.

3
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Derives
Una forma diferent de registrar la quotidianitat en 

el passeig és a partir de les derives. Aquest concepte neix a 
París, gràcies a la Internacional Situacionista. Un moviment 
fundat pel filòsof Guy Debord, entre el 1957 i el 1972, on 
artistes i intel·lectuals compartien un objectiu: acabar amb 
el sistema opressiu de les societats de classes i combatre el 
capitalisme, que era el model ideològic del món occidental. 
Aquest moviment va ser l'impulsor de grans obres arreu 
d'Europa, va influir en la cultura i encara ara vigent pel fet 
que: va mesclar cultura i política; i també perquè utilitzaven 
els espais públics com a zona de creació i exposició.

Bruce Bégout, com ja hem dit abans, deia que el terme 
de quotidianitat es coneix a partir del segle XIX. Fins lla-
vors, el dia a dia de la gent estava pautat per la religió, un 
model únic on cada moment del dia estava vigilat per Déu. 
Hi havia una simbiosi entre les accions diàries i la religió. 
Tots els gestos estaven impregnats d'un significat religiós. 
Segons Vébert, un altre filòsof citat per Bégout, la modernit-
zació suposa una fragmentació del món unificat pel domini 
religiós en diverses esferes com l'economia, l'art, la ciència, la 
filosofia, etc. A partir d'aquí Bégout diu que apareix la quo-
tidianitat i, aquest trencament, fa que es formi el concepte, 
abans acaparat per la religió. En la modernitat, la quotidia-
nitat es pensa en dues variants: la negativa, on es lliga amb 
tot el concepte de la rutina i la banalització; la quotidianitat 
com la totalitat perduda que abans es coneixia amb el nom 
de religió. Pels situacionistes és la quotidianitat qui agafa 
aquesta condició de totalitat religiosa com a protesta con-
tra el sistema capitalista, responsable de dividir el món en 
aquestes diferents esferes.

L'objectiu del situacionisme era precisament construir 
situacions, moments i ambients concrets de la vida, per tal 
de transformar-los i alçar-los a una qualitat sensible  
superior. Així doncs tenien diferents dinàmiques que 
posaven en pràctica a l'hora de crear. Una d'elles era la de les 



60 derives, que era una manera de comportament experimen-
tal lligat a les condicions de la societat urbana. Una tècnica 
que consistia a viure el passeig a través d'una interacció 
amb el comportament i l'entorn material. Posar en pràctica 
el concepte de la deriva implica sovint, despertar els sentits 
a allò usual i quotidià per tal d'explotar-ho creativament.  
Es tracta d'una dinàmica que no espera cap mena d'organit-
zació o acció deliberada sinó més aviat, es guia per l'atzar. 
D'altra banda les derives poden ser una eina d'exploració no 
només des de l'exterior sinó que també des de l'interior d'un 
mateix. Els escrits i cartografies que sorgeixen dels passejos 
situacionistes parlen tant del recorregut com del compor-
tament de qui passeja, de manera que es presenta una visió 
subjectiva de l'espai. (Saga, 2014)

Un exemple d'aquestes cartografies són els plànols de 
l'esquema circulatori de Philadelphia traçats per Luis Khan, 
arquitecte nord-americà. El 1955, Khan va plantejar l'ar-
quitectura des d'una aproximació filosòfica preguntant-se 
"Quins espais, quines activitats, quins edificis formen el centre  
creatiu de la comunicació humana" (Reed, 2002)

L'estudi del trànsit és el pla conceptual pel qual Khan 
proposava un nou patró per descongestionar la ciutat.  
Va traduir els tempos i el moviment del trànsit, a un sis-
tema gràfic abstracte de línies, punts i fletxes, propi d'una 
partitura musical.

El fotògraf Niguel Henderson presenta unes derives de 
descobriment urbà dins del context documental en el llibre 
Urban Sculpting, el qual es va fer en col·laboració amb la parella 
d'arquitectes brutalistes Alison y Peter Smithos. Més endavant, 
altres fotògrafs i artistes com Richard Hamilton i Eduardo 
Paolozzi es van unir per impulsar nou corrent transversal d'art 
i l'arquitectura anomenat As found que pretenia visibilitat la 
condició decadent de l'Anglaterra dels anys seixanta. Aquest 
pensament mostrava una sensibilitat particular per la cruesa 
de la vida quotidiana, fent ús dels materials trobats en brut. (A 
Reappropriation of As Found, 2020)

1,2, Nigel Henderson, Children playing on Chisenhale Road, 1956.

Louis I. Kahn, Traffic Study project , Philadelphia, 1952.

21
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Troballa d'un ratoli.
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Primeres  
Temptatives  
de Captura

Cada dia se't presenten una infinitat de moments i 
situacions amb les quals has de lidiar. Aquestes situacions 
són causades per gestos o accions que comporten petites 
conseqüències. Servir-te un got d'aigua de bon matí com-
porta obrir la nevera, en el cas que la vulguis freda, treure 
la gerra i posar-la sobre el marbre. Seguit d'aquesta acció et 
gires i obres la porteta de l'armari on tens els gots, n'agafes 
un i el poses al costat de la gerra. Aquests dos moviments 
han comportat diferents canvis en el lloc on els has fet.

A l'hora d'experimentar amb la quotidianitat vaig 
decidir posar en pràctica la dinàmica de les temptatives. 
Consistien a fer diferents activitats improvisades que 
tinguessin un mateix objectiu, capturar detalls de la meva 
quotidianitat. En vaig fer unes quantes, però les que més 
m'han ajudat per tal d'avançar en el projecte han estat 
quatre: Desmuntar rituals quotidians, la captura de taques 
de la cuina, l'experimentació fotogràfica amb la col·lecció de 
perfums i uns bodegons.

Totes aquestes dinàmiques han resultat ser molt útil 
per definir la metodologia de treball i han aplanat el camí 
per arribar a l'objectiu final
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Desmuntar 
un Ritual

A vegades, l’acte de desmuntar comporta recrear un 
moment, sovint efímer, conscient a aquesta acció. Es podria 
descriure com una petita pausa mental que deixa en segon 
pla el soroll de fons i es centra en un objectiu. Examinem, 
desenroscarem, obrim, desencaixem, palpem i busquem la 
totalitat en parts extraïbles de l’objecte en qüestió. 

Si ho traslladéssim a una situació de mudança, des-
muntar un somier implicaria, primerament, fixar-nos en el 
total de l’objecte i analitzar de quantes peces està articulat 
per poder idear, seguidament, un mètode per deconstrucció. 
Aconseguir entrar el somier a l’ascensor no hauria sigut pos-
sible sense aquest procés previ d’exploració de l’objecte. 

Aquesta presa de contacte conscient i directe, permet 
adoptar una perspectiva diferent de la forma purament 
objectual i trencar amb l’“habitualitat” que acostumem a 
mirar-ho. És a dir, l’acció de desmuntar es podria traduir 
com una via que permet abandonar la condició d’objecte 
ordinari per adoptar-ne la capacitat de sorpresa. A més de 
descobrir parts inexplorades dels objectes comuns, la seva 
desconstrucció és útil com a mètode de registre. Es desplega 
la constel·lació d’elements, sub-objectes, que formen el con-
junt de la peça. 

Si ho miréssim des d’una perspectiva taxonòmica, 
amb la voluntat de recopilar, organitzar, classificar i enume-
rar aquestes parts, la condició banal de l’objecte es veuria de 
nou alterada pel fet “d’oficialitzar” la seva existència. 

Tal com defensa Cèsar Aira en La Utilidad del Arte, avui 
en dia fem servir els objectes “caixes negres” en la més com-
pleta ignorància i ens hem acomodat a viure ignorants del 
que succeeix dins els aparells més senzills. L’objecte es veu 
reduït a la mera funció de concedir petits trucs de màgia 
domèstics. 

Aquesta lògica no només es veu reflectida en els 
objectes ordinaris sinó que també acapara i invisibilitza les 
accions que envolten les dinàmiques quotidianes.  

Temptativa 1



72 Actes tan senzills i rutinaris com fer el llit o preparar una 
cafetera podrien formar part d’un procés de deconstrucció i 
classificació que permetria apropar-nos a aquestes dinàmi-
ques íntimes i alhora tan llunyanes. Tal com indica Michel 
de Certeau en La invención de lo quotidiano : 
 

 
 
És a dir, cal comprendre la formalitat d’aquestes pràctiques 
per tal d’obtenir diferents lectures sobre l’ús de rituals quoti-
dians. Aquesta presa de contacte quasi analítica permetria 
doncs legitimar la lògica d’aquestes operacions que passen 
inapercebudes en el nostre dia a dia

“Para leer y escribir la cultura ordinaria, hay que reaprender 
operaciones comunes y hacer del análisis una variante de  
su objeto”. 

1) Garrafa
2) Tapa
3) Carbó actiu

1 2

3

aigua
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3) Embut
4) Dipòsit d'aigua
5) Dipòsit de cafècafetera

3

5

4

6) Pot
7) Tapa
8) Cafè en pols
9) Culleretacafè

6 7

8

9
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La Col·lecció 
de Perfums

Partint de la inquietud per classificar, des d'una pràc-
tica etnogràfica, elements i dinàmiques intrínseques en el 
meu dia a dia, m'interesso de forma quasi intuïtiva en les 
col·leccions presents en l'entorn domèstic/casa que pràctica-
ment formen part del mobiliari. En compto un total de 3: els 
discs de vinil, la multitud de representacions de porcs (qua-
dres, figures, postals, clauers, imants...) i la col·lecció de per-
fumets de la meva mare exposada al lavabo. Aquesta última 
és la que més m'ha acompanyat al llarg del temps, com si 
haguéssim crescut juntes, la col·lecció ha anat ampliant-se  
a mesura que m'he anat fent gran.

Arran d'una experimentació prèvia amb els processos 
de revelat vaig descobrir la tècnica del fotograma o també 
coneguda com a rayograma. El nom prové del seu creador, 
Man Ray, artista dadaista i pioner en la fotografia abstracte. 
Segons l'artista, aquesta nova tècnica sorgeix a partir d'un 
conflicte amb la seva pròpia càmera.

Els seus primers rayogramas es van recollir en el llibre 
Les champs délicieux publicat el 1922. Es tracta d'un mètode que 
es mou entre l'abstracció geomètrica i la silueta dels objectes 
superposats directament sobre paper fotogràfic fotosensible. 
Aquest és il·luminat amb llum difusa i com que no requereix 
càmera, permet jugar amb diferents escales de gris segons 
el temps i la distancia en el que es troba l'objecte, descendint 
entre el Blanc més pur i el negre més profund. El vidre dels 
frasquets de perfum proporciona un efecte de transparència 
que recorda al dels rajos X propi de les radiografies.

Fruit d'unes proves intuïtives, em va resultar inte-
ressant aquesta similitud estètica pròpia d'aquest tipus de 
fotografia explicativa, ideada per l'observació d'estructures 

"Me rebelé contra mi cámara fotográfica y la tiré. Tomé cuanto 
me caía en la mano: la llave de la habitación del hotel, un 
pañuelo, lápices, una brocha, un pedazo de cuerda"

Temptativa 2



internes d'un objecte. Resulta que la tècnica de fotograma 
presenta l'ampolla de perfum de forma quasi analítica i 
totalment objectiva. La tècnica es limita a modelar l'objecte 
fins que la corporeïtat d'aquest es transforma en imatge.  
Em vaig interessar per aquests perfums perquè tot i no fer-
los servir cada dia, sí que estan disposats en el meu entorn 
quotidià. Però vist el resultat, vaig determinar abandonar 
la via del fotograma perquè l'acabat estètic em resultava 
massa sofisticat en comparació al caràcter espontani del 
relat quotidià

1, 2 Man Ray, Les Champs Délicieux, 1922.

1

2
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Intervenció de la Taca en la Metodologia

El Passeig
Peter Fischli i David Weiss van ser un duo d'artistes 

contemporanis suïssos i col·laboradors des del 1979. En les 
seves obres, està marcada la manera que separen la condició 
de l'objecte de la seva funció.

La sèrie de fotografies Equilibres, Quiet Afternoon són 
bodegons formats per objectes domèstics i detritus superpo-
sats en un equilibri quasi miraculós. La fotografia és a color 
i en blanc i negre i la disposició dels objectes es porta al límit 
just abans d'enderrocar-se. 

D'aquesta manera, Fischli i Weiss fan valdre la seva 
disposició transitòria dels objectes en l'espai. Molts d'aquests 
objectes en desús com ampolles de plàstic, trossos de men-
jar, plats trencats, etc. passen de la seva forma residual a 
una forma quasi escultòrica.

Cada matí sortim a passejar amb la Taca, a la platja 
del Bogatell. Durant el recorregut, és habitual que la Taca 
arreplegui coses que troba per terra. La majoria d'ocasions 
són pals, trossos de palmera, branques, arrels, bosses de 
plàstic, ampolles o joguines extraviades. És un gest que 
repeteix diàriament en el moment més representatiu de la 
meva quotidianitat amb ella, el passeig. Aquest nou hàbit 
m'ha portat a pensar en la manera tan diferent que un gos 
percep, sent o descobreix un residu abandonat amb relació a 
la condició insignificant que nosaltres hi atribuïm.

El que per a nosaltres, els humans, és aparentment 
una simple branca, per un gos podria tractar-se d'una prova 
o la pista d'un esdeveniment que la seva memòria olfactiva 
ha sabut detectar, com per exemple, que aquesta mateixa 
branca ha estat rosegada per un ratolí. La seva capacitat 
sensorial, molt superior a la nostra, li permet percebre l'en-
torn des d'una perspectiva totalment diferent, començant 
pel fet de caminar a una alçada propera a terra. Una condi-
ció que la capacita per sentir coses que escapen del nostre 
camp de visió i per consegüent, sovint del nostre interès.

 

Temptativa 3



Em resulta curiós pensar en com les dues vivim el mateix 
trajecte de maneres tan diferents. L'acte de localitzar el pal/
branca/objecte aturar-se, abaixar el cap, ensumar-lo i aga-
far-lo amb la boca, podria traduir-se com un tram, un espai 
de descobriment en el trajecte de cada matí, en una acció 
que inconscientment, relaciono amb l'acte de marcar punts 
d'interès en un mapa. En el cas del passeig, no es tracta de 
monuments o llocs per visitar, sinó de rastres que per a ella 
resulten una gran troballa, però les meves limitacions sen-
sorials no permeten identificar-la com a tal. Aquest hàbit 
de recol·lectar coses, m'ofereix una segona mirada a l'hora 
de percebre el recorregut diari cap a la platja, obrint noves 
interpretacions en els camins i paisatges urbans que formen 
la meva quotidianitat.

El passeig s'ha convertit en un dels hàbits primordials 
que ocupen la relació de cura diària amb la Taca, a part del 
que més enforteix el nostre lligam. Per aquest motiu, vaig 
trobar indicat reflexionar sobre la seva afició per aplegar ele-
ments i aprofitar-ho com si es tractés d'un material que ella 
mateixa m'estigués proporcionant de forma pseudoaleatòria.

Aquesta dinàmica suposa fer-la partícip de la meto-
dologia de treball confiant en ella la tria de materials amb 
els quals treballaré posteriorment. Al llarg de tres setmanes, 
he recopilat la col·lecció de rastres residuals recollits per la 
Taca cada matí, en forma d'arxiu. Durant aquest període de 
temps, aquest arxiu ha acabat ajuntant tota mena de mate-
rials com taps de suro, trossos de fusta, trossos de plàstic, 
cartó, porexpan, etc. Aquestes restes han servit com a recurs 
compositiu per recrear una sèrie fotogràfica de bodegons. 
Cada un, està compost a partir dels elements trobats en un 
mateix passeig.

En una de les temptatives de fotografiar la seva col·lec-
ció de branques, la Taca va intervenir espontàniament en 
el set fotogràfic. Va seure enmig i va desmuntar el bodegó. 
Arran d'aquest gest involuntari vaig aprofitar per disparar 
unes Polaroid de l'escampall de branques a terra, deixant 
entreveure l'ombra de la Taca. En aquesta ocasió, la Taca no 
només ha interferit en la tria de materials sinó també en la 
composició estètica de la fotografia

1

1, 2, 3, Quiet Afternoon Fischli & Weiss, 1986.

2

3
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Les Taques de 
la Cuina

Seguit de la primera temptativa, la d'entendre i des-
muntar accions quotidianes, neix la idea de capturar el que 
queda després d'aquestes, les taques de la cuina. Per mi, la 
cuina és l'espai més representatiu de la meva quotidianitat. 
És on es prepara el cafè, es cuina o es renten els plats. Seguit 
d'aquestes accions diàries, la cuina queda repleta de taques, 
ja siguin de cafè, de salsa de soja, de vinagre, d'oli, de sabó, 
d'aigua, etc.

L'interès per registrar-les s'explica pel fet que les 
taques actuen com un rastre, com un testimoni de les dinà-
miques que marquen el nostre dia a dia. A partir d'aquí, neix 
una petita investigació visual de les diferents taques que 
es produeixen diàriament al marbre de la cuina. Aquesta 
temptativa mira d'explorar el valor estètic, d'aquestes mar-
ques, generalment considerades de mal gust, com allò que 
s'ha de netejar i eliminar. Aquest exercici és un dels que ha 
agafat més pes, junt amb l'arxiu de la Taca, per articular la 
metodologia d'investigació
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Com definir la quotidianitat mitjançant el registre 
fotogràfic dels rastres que es desprenen.

El Rastre
La quotidianitat està repleta de rastres que la confor-

men. Taques a la cuina, restes de pasta de dents a la pica, 
arrugues als llençols, pèls a la dutxa, engrunes al plat, greix 
als fogons, pols als llibres, etc. Aquests viatgen i muten dia 
rere dia. El rastre indica una absència, és el que queda des-
prés d'una acció. És el que permet, finalment, evidenciar que 
algun fenomen ha tingut lloc, com si es tractés d'un indici, 
un senyal o un residu de les operacions de quotidianitat.  
És la prova del crim.

Per exemple, és quotidià fer servir un misto per encen-
dre el gas i cuinar, però en aquest cas, no és aquesta l'acció 
que m'interessa capturar, sinó el que queda d'ella: el misto 
recremat com a testimoni d'aquesta operació quotidiana.  
La seva utilitat s'esgota en aquest primer gest. El rastre en 
la seva forma residual, permet endinsar-nos en una dimen-
sió no productiva de la quotidianitat. Aquest plantejament 
neix arran de les temptatives prèvies com, el registre de les 
taques de la cuina o l'arxiu de troballes de la Taca. Les dues 
dinàmiques tracten sobre operacions quotidianes de mane-
res diferents però mitjançant el rastre com a mètode de 
registre. Aquest aspecte en comú, és el punt d'inflexió que ha 
permès reencaminar el projecte. A partir d'aquí, el rastre es 
converteix en l'eix de la metodologia d'estudi sobre la quoti-
dianitat. Em plantejo una nova problemàtica: com definir la 
quotidianitat mitjançant el registre fotogràfic dels rastres 
que es desprenen.

Cada dia esmorzo, em vesteixo, dino i passegem amb 
la Taca. Aquestes accions es repeteixen de maneres dife-
rents, deixant rastres, disposicions canviants dels elements 
o petjades, però sempre amb un ordre comú. Els rastres 
evidencien aquests petits canvis en les operacions que es 
repeteixen diàriament, on actuen com a testimonis.  
El rastre resulta un mitjà per visibilitzar l'essència de la 
quotidianitat, aquesta dualitat entre la familiarització de 
l'entorn i la novetat que escapa al nostre control.  



106 No es registra l'acció quotidiana in situ, sinó que s'arriba des-
prés i es realça gràcies a les petjades que desprèn.

Bruno Latour va dirigir un petit vídeo amb en Gerard 
Ortín Castellví pel CCCB que es deia Natura. Aquest visual 
feia reflexionar sobre què era la Natura, quins límits tenia i 
si realment estàvem cada vegada més lluny d'ella.  
Més enllà d'aquestes reflexions en fa una altra que diu: "life 
forms have consequences". Cada moment, acció o gest que fem 
incideix en el temps i l'espai. Som matèria física i cada canvi 
que fem origina un altre en el nostre entorn, per això quan 
ens rentem les mans, deixem una empremta en la pastilla 
de sabó. Una marca que dibuixa diferents formes d'espuma i 
bombolles. Aquests canvis post-acció són rastres, són con-
seqüències, són la mostra que evidencia el final d'un moment.

Finalment, entenem el rastre com un subproducte. 
Aquest concepte és un producte que ve arran d'un altre i es 
fa servir com a matèria primera per un altre procés. En el 
meu cas, el producte és el conjunt d'accions quotidianes i 
el subproducte és el rastre que desprenen. El subproducte 
és un concepte originalment de màrqueting que pertany a 
diferents esferes com amb l'economia o la gastronomia.

Tornant a la teoria de Bégout, que deia que la quoti-
dianitat i la rutina es diferenciaven en el fet que la quotidia-
nitat es defineix pels petits canvis en les accions, i aquests 
canvis són permutacions. El rastre es converteix en la 
manera d'evidenciar aquest fenomen. 

La permuta és la prova d'allò que és quotidià. I el ras-
tre és la manera en la qual la quotidianitat queda reflectida 
en les operacions diàries com rentar-se les mans, cuinar o 
vestir-se.

Archiving Boredom, de Paul Bès, és una peça audiovi-
sual on el mateix artista narra com cohabita amb els objec-
tes de la seva habitació durant el període de confinament i 
com la disposició d'aquests permuta dia rere dia.

Com puc representar la quotidianitat a partir del  
registre fotogràfic dels rastres?

Archiving Boredom, de Paul Bès, és una peça audiovi-
sual on el propi artista narra com cohabita amb els objectes 
de la seva habitació durant el període de confinament i com 
la disposició d’aquests permuta dia rere dia  

“look around and see scattered on the floor all these objects now 
composing this still-life depicting me at this specific moment. 
The days that pass by bring with them these accidental 
sculptures that that keep forming and dissolving themselves. 
everything moves, all the time” (Bès, 2020). 

1

2



3

4

1, 2, 3, 4, Fotogrames de Archiving Boredom Paul Bès, 2020.
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Registre  
Fotogràfic  
del Rastre

Per capturar els petits canvis que defineixen la quoti-
dianitat, vaig desplegar una metodologia de registre divi-
dida en tres sèries fotogràfiques en format analògic.  
Cada una presentava el rastre d'una forma diferent, però 
totes tenien com a objectiu visibilitzar aquest fenomen de la 
permutació que defineix de la quotidianitat.

La primera sèrie estava inspirada en la manera que 
Roni Horn capturava la subtilesa del canvi en la repetició 
de les seves fotografies. Aquí el rastre no es presentava 
de forma tangible sinó de manera immaterial, mostrant 
la disposició transitòria dels objectes en un mateix espai. 
Durant un període de tres setmanes vaig fer una foto diària 
de dos espais domèstics diferents, la cuina i el bany, procu-
rant respectar sempre el mateix enquadrament. A la cuina 
vaig dur a terme dues subsèries fotogràfiques, una des de la 
perspectiva de la pica i l'altre des dels fogons. Aquests dos 
espais formen part del meu entorn quotidià, on es cuina, es 
menja i es renten els plats. La sèrie fotogràfica del bany és, 
de nou, un altre reflex de la meva quotidianitat per excel·lèn-
cia. Dutxar-me i triar la muda de cada dia. Les fotografies 
les vaig enquadrar des de la dutxa per tal de mostrar la 
perspectiva del penja-robes que tenia cada matí. Al llarg 
d'aquestes tres setmanes, la dinàmica va tenir lloc durant 
els cinc dies laborables de la setmana. D'aquesta manera 
aquesta sèrie es va dividir en un total de tres subsèries 
formades per quinze fotografies cada una. Des de la mateixa 
idea de la serialització, s'ha afegit un altra subsèrie sobre 
les taques que es produeixen dia a dia sobre els fogons i com 
aquestes apareixen i desapareixen. En aquest cas, rastre sí 
que adopta una forma física, però canviant a mesura que 
passen els dies.

La segona sèrie fotogràfica és la continuació de la  
primera dinàmica dedicada al passeig amb la Taca.  
Com he esmentat anteriorment, el passeig és l'hàbit més 
significatiu de la meva quotidianitat compartida amb ella 



112 i és el moment on ella interfereix en la part metodològica. 
Aquesta dinàmica consistia en una deriva, deixar que la 
Taca recollís objectes o elements del carrer que a ella recollís 
amb la boca i aquests fer-los servir com a material compo-
sitiu per fer bodegons. Aquesta dinàmica va evolucionar per 
convertir-se en la segona sèrie fotogràfica. Em vaig intercan-
viar els papers amb la Taca, ara era jo qui aniria recol·lec-
tant objectes del carrer, però només per mitjà de la càmera i 
capturant-los en el seu mateix entorn. Seguint la referència 
de la sèrie de Stephen Shore Details, em vaig dedicar a foto-
grafiar aquelles composicions orgàniques del terra que em 
semblessin visualment atractives segons la llum o direc-
tament deixant-me endur per espontaneïtat del moment. 
A part d'això també vaig decidir que tots els bodegons que 
havia fet anteriorment amb els elements que la Taca havia 
agafat del carrer, els mouria fora de casa. Vaig muntar el 
set enmig del carrer, i aprofitant la llum del capvespre vaig 
refotografiar-los fora del context del plató. D'aquesta manera 
tindrien més coherència amb totes les altres sèries i amb 
l'àmbit formal i estètic del projecte. En aquesta sèrie, el 
rastre es va tractar de manera residual. Tot el que ho repre-
sentava eren deixalles o escorrialles del carrer com bosses de 
plàstic, llaunes, restes de material d'obra, etc.

I l'última sèrie tractava el rastre vist des d'una pers-
pectiva del desgast. Vaig analitzar tres elements diferents:  
la primera era la pastilla de sabó que utilitzem per ren-
tar-nos les mans, el segon eren els mistos per encendre els 
fogons i l'últim era el conjunt d'objectes que la Taca rosegava 
a casa durant el dia.

Les pastilles de sabó són un clar exemple de desgast, 
compleixen la seva funció, però amb cada ús van perdent 
forma. El fregament amb les mans i l'aigua que les desfà fa 
que d'una forma completament quadrada erosioni en una de 
rodona, com si fos una pedra de la platja. Els mistos tenen 
una funció molt més efímera, de tan sols dos o tres segons 
de vida. El desgast els afecta de dues maneres, una per ras-
car amb la capsa per tal que surti la flama i després aquesta 
flama acaba consumint tota la fusta. I per últim, hi torna a 
aparèixer la Taca. Els gossos en general roseguen tot el que 
els hi deixes i en el cas d'ella molts dels objectes com pals, 
papers o soles de sabata que entren a casa poden acabar 
desgastats per les seves dents o les seves ungles. Aquesta és 
una situació que té lloc cada dia i aquests objectes rosegats 
formen part de l'entorn quotidià de la Taca i meu

Pel de gos al parc.

Rotllo del paper de vàter, 
robat i rosegat per 
la Taca.





Formalització

IV
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Les tres sèries fotogràfiques sobre els rastres quoti-
dians les he dividit en tres foto llibres diferents. Cada un ha 
adoptat el nom d'un element característic de cada sèrie.

El primer foto llibre anomenat Aixeta, presenta la sèrie 
inspirada en el fenomen de la permutació que captura la 
disposició canviant dels objectes. Aquesta, basada en un sis-
tema de repetició fotografies, atorga un ritme més pautat i 
metòdic a la publicació. D'altra banda hi consten tres espais 
domèstics diferents: la cuina, la dutxa, i els fogons  
de la cuina.

El segon foto llibre, anomenat Branca, posa en diàleg 
els residus torbats per la Taca i jo durant el passeig.  
Els de la Taca es presenten en forma de bodegó, inspirats en 
Fishli i Weiss, i els meus es mostren des de la seva rudesa, 
tal com els he trobat a terra, sense cap mena d'intervenció. 
El disseny d'aquest foto llibre és més discontinu, les fotos no 
segueixen una retícula particular sinó que estan col·locades 
arbitràriament, però seguint una coherència de composició i 
color entre elles.

El tercer, amb el nom d'Escuma, és un recull dels objec-
tes domèstic erosionats pel seu ús diari, entre els quals hi ha 
el sabó, els mistos i els objectes rosegats per la Taca. Aquest 
últim foto llibre deixa de centrar-se en l'entorn quotidià i 
presenta l'objecte des d'una perspectiva més analítica. En 
aquest cas, opto per combinar fotografia majoritàriament en 
blanc i negre amb una espurna de color per trencar el ritme.



120 Els tres foto llibres s'han recollit, junt amb la memòria 
del projecte, en una faixa que unifica tot el procés en una 
sola peça. En aquesta hi figura el títol final del projecte, 
Quinze Tovalloles i els tres punts centrals, que representen els 
tres foto llibres que conté. He emprat el sistema gràfic dels 
punts per enumerar cada llibre i alhora fer al·lusió al con-
cepte del rastre. Es tracta d'un projecte on els tres foto llibre 
funcionen com un conjunt, per això també he optat per una 
gamma cromàtica harmònica per les tres portades. El groc 
primari de la faixa dóna vida als tons pastels més atenuats 
de les cobertes. Per acabar d'unificar les peces he fet servir 
un mateix paper de textura granulosa que a la vegada m'ha 
permès donar més cos al conjunt i fer referència a la sorra, 
d'on a sorgit gran part del projecte. 

El nom del projecte, Quinze Tovalloles, sorgeix de la 
subsèrie del bany, on he fotografiat la roba i les tovalloles 
penjant des de la perspectiva de la dutxa durant quinze dies. 
Un quadre quotidià per excel·lència
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L'arribada de la Taca va ser el detonant de la pregunta 
d'investigació, com definir la quotidianitat a través dels 
rastres que es desprèn. A partir d'aquesta problemàtica, 
he posat en marxa una metodologia de registre fotogràfic 
(analògic) dels rastres quotidians on queda reflectida el 
fenomen de la permutació. La resposta a aquesta problemà-
tica l'he materialitzat amb tres sèries fotogràfiques dins de 
tres foto llibres, dels quals cada un exposa el rastre d'una 
manera diferent, però amb el mateix objectiu: capturar els 
petits canvis que alteraven els hàbits diaris que, finalment, 
diferencien la quotidianitat de la rutina.

El primer foto llibre planteja el rastre des de la seva 
immaterialitat, a través de la disposició transitòria dels 
objectes en dos espais domèstics, la cuina i el bany. La 
segona publicació explora el rastre des de la seva forma resi-
dual, amb les restes del terra que trobava la Taca i jo durant 
el passeig. En el tercer foto llibre, he relacionat el rastre amb 
el concepte del desgast, fotografiant l'erosió i els petits canvis 
diaris que pateixen els objectes d'ús quotidià.

Aquest procés ha resultat ser una experiència d'apre-
nentatge autònom que m'ha permès fixar-me en la riquesa 
dels detalls de la meva quotidianitat i extreure'n una lectura 
pròpia. D'aquesta manera, he plantejat una metodologia 
d'investigació a través d'una vivència que aborda una qües-
tió universal, el significat de la quotidianitat.

Un altre aspecte, el que més valoro, és com la meva 
afició per la fotografia s'ha convertit una via d'expressió grà-
fica que alhora he pogut posar en diàleg amb el meu bagatge 
visual, marcat per referents com William Eggleston o Mar-
tin Parr. Tot i que encara em queda molt per aprendre, he 
gaudit treballant amb el relat fotogràfic i això m'ha animat 
a seguir guanyant seguretat d'aquesta via d'expressió per  
a futurs projectes.

Reflexions



130 Treballar a partir de les primeres dinàmiques, sense 
un objectiu concret, m'ha permès trobar un sentit narratiu 
entre la quotidianitat i la Taca. Aquestes temptatives són les 
que han donat forma al discurs del projecte i han derivat en 
una metodologia centrada en la captura del rastre.  
La intervenció de la Taca en el projecte ha comportat 
moments d'incertesa, però curiosament ha aportat una sub-
tilesa metafòrica interessant. El projecte, que sorgeix arran 
d'un gos rastrejador, m'ha portat a operar de la mateixa 
manera que ella, seguint el rastre
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