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When there’s no future how can there be sin
We’re the flowers in the dustbin
We’re the poison in your human machine
We’re the future 
Your future

Sex Pistols (God Save the Queen)
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Abelles urbanes, flora urbana, pol·linització, veïnat-
ge, cooperació.
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‘Save the Queen’ pretén visualitzar la tasca consider-
able que realitzen les abelles en l’ecosistema —pol·lin-
itzar les plantes i que per tant aquestes puguin repro-
duir-se— a través de la creació de testos dissenyats 
per ser penjats a les façanes dels edificis dels diversos 
barris de la ciutat de Barcelona. Mitjançant aquestes 
peces i la cooperació dels veïns es creen espais aeris 
verticals on les abelles urbanes puguin disposar de 
diverses fonts d’on poder recol·lectar aliment. 

La verticalitat de l’estructura que els tes-
tos componen pretén crear un nexe d’unió entre els 
habitants dels edificis veïns posant sobre la taula la 
problemàtica que suposa la desaparició de les abelles 
i proveint-los d’un ésser viu a cuidar en comú: una 
planta .

Els testos estan teixits combinant la tècnica de 
l’elaboració de cistelles i els nusos mariners. Es fa una 
recerca matèrica perquè els testos estiguin elaborats 
de la forma més respectuosa amb el medi ambient 
possible per tal que el projecte sigui coherent.

·

‘Save the Queen’ aims to visualize the important task 
which bees carry out in the ecosystem —pollinating 
plants in order to enable reproduction— through the 
creation of planters or pots designed to be hanged 
from the rooftops of the buildings within the city of 
Barcelona. Through these compositions and the coop-
eration of the neighbours, an exterior space is created 
so that urban bees can be provided with multiple food 
sources. 

The vertical structure which the pots compose 
form a link between the people living in adjacent 
buildings, laying out the devastation which bee disap-
pearance can cause and providing them with a living 
being in common: a plant.

The pots are created combining techniques 
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COOPERACIÓ DELS VEÏNS ES PRETENEN CREAR ESPAIS 
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used for basket weaving and sailing knots. An inves-
tigation focused on materials is carried out in order 
to create the pots in the most environmentally friendly 
way possible for the project to be coherent.

·

‘Save the Queen’ pretende visualizar la tarea con-
siderable que realizan las abejas en el ecosistema 
—polinizar las plantas y que por tanto estas puedan 
reproducirse— a través de la creación de macetas 
diseñadas para ser colgadas de las azoteas de los 
edificios de la ciudad de Barcelona. Mediante es-
tas piezas y la cooperación de los vecinos se crean 
espacios aéreos donde las abejas urbanas puedan 
disponer de diversas fuentes de donde poder recolec-
tar alimento. 

La verticalidad de la estructura que las mac-
etas componen pretende crear un nexo de unión entre 
los habitantes de edificios vecinos poniendo sobre la 
mesa la problemática que supone la desaparición de 
las abejas y proveyéndolos de un ser vivo en común a 
cuidar: una planta.

Las macetas están tejidas mediante la combi-
nación de las técnicas de elaboración de cestas y de 
nudos marineros. Se realiza una búsqueda matérica 
para que las macetas estén elaboradas de la forma 
más respetuosa con el medio ambiente posible para 
que el proyecto sea coherente.

AERIS VERTICALS ON LES ABELLES URBANES PUGUIN DISPOSAR 
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Valorar les abelles urbanes fomentant la pol·linització 
a la ciutat a través de la creació de zones de proporció 
d’aliment. Aquestes àrees serien una eina destinada 
a evitar la seva desaparició juntament amb la ruptura 
de la cadena de supervivència de la resta d’espècies, 
incloent-hi la humana. Per tal de poder assolir aquest 
repte també és necessària la cooperació del veïnatge, 
ja que cal conscienciar els habitants de Barcelona de 
la importància de les abelles a la ciutat.

El piset fosc de Sant Pere Mitjà va resultar no ser el 
millor refugi on passar una pandèmia com la de l’any 
passat. No només pel fet que creia que vivia sola i va 
resultar que tenia companyes de pis amb antenes i 
ales —no, abelles no: paneres— sinó perquè a més a 
més no em veia amb cor d’estar tancada a la meva —ja 
no tan estimada— ‘coveta’ urbana tant de temps. És 
així com acabo a Nunavut,1

1 No acabo literalment al 
nord del  Canadà, tenim una 
estranya tradició familiar 
de posar noms a les nostres 
cases. Nunavut significa ‘la 
nostra terra’ en inuït i és un 
dels territoris que meu pare 
va conèixer durant la seva 
visita al pol nord pilotant 
el RRS Ernest Shackleton, 
—actual Laura Bassi— el 
trencagel del govern britànic 
destinat a fer recerca 
científica.

a l’Urbanització Can Carbonell, situada al sud-est de 
la població de Caldes de Malavella (Girona) i al nord 
de la zona boscosa del Massís de les Cadiretes. 

Durant la meva experiència de nou a Nunavut i 
per la (sorprenent) falta de l’estímul, soroll i moviment 
a vegades fins i tot frenètic de la ciutat de Barcelona, 
la meva atenció de sobte comença a recollir tots els 

O
B

JE
C

T
IU

S
M

O
T

IV
A

C
IO

N
S

 P
E

R
S

O
N

A
L

S

DE DIVERSES FONTS D’ON PODER RECOL·LECTAR ALIMENT 



12

EL M
E

U
 PA

R
E

 I L
A

 C
H

E
Y

 T
A

L
L

A
N

T
 

TRONCS A NUNAVUT



13

TRONCS A NUNAVUT
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seus bocins per a construir-se de nou i fusionar-se en 
una sola peça. Això comporta dos aspectes: el primer 
és que —tal com li ha succeït a la gran majoria de po-
blació que ha (sobre)viscut aquesta pandèmia mundi-
al— la quantitat de temps que passo en la meva pròpia 
companyia destapa el veritable estat de la meva salut 
mental: il·legítimament catastròfic. De fet crec que fa 
anys que demana auxili xisclant desesperadament, 
però és que a vegades es viu molt bé en la ignorància.

El segon —que per sort alleuja bastant les 
repercussions del primer— és que gràcies a aquesta 
troballa per primera vegada en anys puc observar la 
natura que m’envolta i aprendre d’ella. Torno a trobar 
nius d’orenetes i a diferenciar-les dels falciots, tanco 
els ulls i jugo a separar per pistes2

2 Com si d’una sessió de Pro 
Tools es tractés.

els diferents cants dels ‘veïns’ a qui mai havia escoltat 
abans. Veig com a mesura que arriba l’estiu els matins 
es tornen més clars quan surto a passejar les gosses 
a l’església de Santa Seclina, rescato amb ajuda de 
la xarxa de la piscina insectes que mai abans havia 
vist i quan rego les plantes i l’hort aprenc quines són 
més exigents amb la quantitat d’aigua que necessiten. 
Me n’adono que les amfitriones de ‘l’Hotel Pollo’ —la 
Carlita, Florita, Rosita i Luisa3—

3 Les gallines que —com la 
casa— han estat batejades 
amb noms de paratges 
visitats pel meu pare, en 
aquest cas però, al pol sud, 
ja que es tracten de badies 
de l’Antàrtida.

no ponen tants ous durant els dies d’estiu més calo-
rosos i la Lana —l’ovella afortunada que va aparèixer 
a casa l’any passat durant les vacances de Nadal— 
podria ser l’objecte d’estudi d’un projecte d’etologia 
força intrigant ja que com ha crescut amb gossos 
actua com a tal. 
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Entre tot aquest aprenentatge improvitzat el 
que més em fascinava, però, era seguir amb la mirada 
els trajectes que feien les abelles quan volaven de les 
flors que la Lana encara no havia aconseguit crus-
pir-se fins al seu niu. Contemplava els petits forats on 
amagaven el pol·len i com per art de màgia després de 
sortir del seu amagatall tornaven allà mateix a bus-
car-ne més. Em fan sentir ben ridícula: amb un cervell 
força més gran que els seus, ara com ara a vegades 
em perdo al supermercat. En diverses ocasions ater-
raven just al marge del primer —tímidament endin-
sat—esglaó de la piscina per a poder beure aigua 
sense ofegar-se i també per la meva sorpresa durant 
tres dies a l’any —concretament al mes de març— s’ap-
ropiaven del cel formant un núvol espès. N’hi havia 
tantes que quan tancava els ulls i escoltava els seus 
brunzits em sentia com una espectadora en un concert 
únic i irrepetible.

Gràcies al conglomerat format per aquesta 
prèviament esmentada pausa, l’admiració cap a la 
natura, la meva (ara) desvetllada curiositat i proba-
blement —per què enganyar-nos?—en David Atten-
borough, aprenc que múltiples científics asseguren 
que el món no podria sobreviure més de quatre anys 
sense abelles. L’antropocentrisme innat al qual estem 
sotmesos no dóna lloc a la importància de totes i 
cadascuna de les peces que composen l’ecosistema. 
Pertanyem dins un complex engranatge que no cedeix 
prioritat a un sol tipus de pinyó, el fet que puguin ser 
minúsculs és completament irrellevant quan són nec-
essaris i en formen part.

Reuneixo aquesta barreja heterogènia amb 
el fet que durant els últims anys la població mundial 
d’abelles ha caigut en picat a causa dels efectes del 
canvi climàtic i el resultat que n’obtinc és el següent: 
seria possible que les espècies convisquéssim? Inde-
pendentment de si es tracta del jardí boscós de Nun-
avut o la ‘coveta’ de Sant Pere Mitjà. Quina pot arribar 
a ser la nostra relació amb els éssers que ens envolten 

BRUNZITS EM SENTIA COM UNA ESPECTADORA 
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si per fi entenem que depenen de nosaltres i nosaltres 
d’ells?

Parar atenció al que passa al nostre voltant 
comporta una observació que sovint desencadena en 
aprenentatge i resulta en coneixement, i Can Car-
bonell i la —a vegades no tant— maleïda quarantena 
m’han obert una finestra des d’on mirar de nou les 
abelles.

EN UN CONCERT ÚNIC I IRREPETIBLE

CARRER SANT PERE 

MITJÀ
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“Crec que si preguntéssim a qualsevol dels nostres 
oients si se sent millor o pitjor que una vaca, un cavall, 
una olivera o una falguera, cap diria ‘No, jo sóc pitjor’. 
Tots pensem que som millors. I per què? Si pensem en 
una falguera, un albercoc o una vaca pensem que cap 
d’aquests pot escriure La Divina Comèdia o El Quix-
ot, no poden pintar ni poden imaginar la teoria de la 
relativitat. És evident que som millors. Tenim aquest 
cervell tan gran que ens permet fer coses que els altres 
éssers vius no saben fer. Això és el que la gent acos-
tuma a pensar. I tot això és erroni. Totalment erroni. I 
no es tracta que aquesta idea sigui errònia per motius 
ètics, sinó biològics. 

Intentaré ser més clar. Quan pensem i diem que 
som millors, què vol dir ‘millor’? ‘Millor’ és una de les 
idees més perilloses que l’ésser humà ha produït a la 
història. Quan comences a pensar que ets millor que 
una altra persona, l’utilitzes. Quan dius: ‘Tu no saps 
el que és bo per tu, jo sí, faràs tot el que jo et digui.’ 
L’estàs utilitzant. Quan penses que ets millor que la 
resta d’espècies vives, aquestes espècies ja no tenen 
dignitat pròpia, passen a ser una cosa al teu servei. 
De nou, no vull entrar en una qüestió ètica, només vull 
veure si és veritat o no. Què vol dir millor? Millor vol dir 
que aconsegueix un objectiu amb una eficàcia superi-
or. Et poso un exemple. Si faig una competició de cent 
metres i la faig en deu segons i tu nou, tu ets millor que 
jo. Si fem una competició de salt i tu saltes dos metres 
i jo un metre i mig, tu ets millor que jo. És una mesura 
objectiva. 

Però a la vida, dir que nosaltres som millors 
que els altres éssers en què es basa? Quin és l’objectiu 
de la vida? A la cursa, l’objectiu és córrer ràpidament, 
en el salt saltar alt, però a la vida? A la vida l’objectiu 
principal és molt senzill, no és una cosa transcen-
dental. Des del punt de vista de la biologia l’objectiu 
de la vida és la propagació de l’espècie. Aleshores, 
si poguéssim propagar l’espècie millor que la resta 
d’éssers, seríem, en efecte, millor que la resta d’éssers 
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vius. Però ara preguntem-nos: què fan la resta d’éss-
ers per aconseguir això? Com de bons són propagant 
la seva espècie? Aquí la qüestió comença a posar-se 
interessant per a nosaltres, ja que la mitjana de vida 
d’una espècie al planeta és de 5 milions d’anys. Saps 
quant temps portem aquí els homo sapiens? —El nom 
fa riure, eh? A sobre ens fem dir homo sapiens sa-
piens!—. Doncs els homo sapiens portem al planeta 
300.000 anys. Quants de nosaltres serem capaços de 
sobreviure uns altres 4.700.000 anys més per arribar 
a la mitjana? No crec que arribem ni als 10.000 anys 
més. Bé, i si continuem així, ni als 1000. […] 

Si ens extingim quina importància tindrà haver 
escrit El Quixot, que hàgim pintat la Capella Sixtina o 
que hàgim imaginat la teoria de la relativitat? Cap en 
absolut.” (Mancuso, 2020)
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Procedent del llatí pollen —flor de la farina— i el sufix 
-izare, la pol·linització és el procés que realitzen les 
plantes per reproduir-se sexualment. Ocorre a l’interi-
or de les flors quan el pol·len dels òrgans masculins de 
les flors arriba als femenins i els fecunda, resultant en 
llavors i fruits. 

Les flors poden tenir òrgans masculins (es-
tams), femenins (pistils) o ambdós. 4

4 Els estams són els números 
cinc i sis, els pistils el vuit, 
nou, deu i onze. 

A l’estam es troba el pol·len, el qual —tal com ho fan 
els espermatozoides— té la funció de mobilitzar-se per 
arribar als òrgans femenins de la mateixa flor o d’una 
altra. Per a que aquest procés es dugui a terme, però, 
és necessària l’ajuda d’agents externs que podran 
ser abiòtics —com l’aigua o el vent— o biòtics (éssers 

vius).5

5 Els agents biòtics són la 
raó per la qual les flors que 
trobem a la natura són tan 
llampants. Amb el pas dels 
anys —aproximadament uns 
150 milions, coincidint amb 
l’aparició dels angiosperms 
—plantes amb flor— i la cèle-
bre selecció natural aquelles 
flors de colors i formes més 
cridaneres han estat les que 
atreien els agents pol·lin-
itzadors biòtics, adaptant-se 
al medi i compartint per tant 
planeta amb nosaltres en 
aquests actuals temps tan 
caòtics.
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Així doncs, mentre aquests agents es nodreixen,  inin-
tencionadament pol·linitzen les flors i mantenen viu 
l’ecosistema. (Bertrán, Caballero, 2021)

Tot i que la pol·linització és un procés que 
nombroses vegades no és considerat un dels pro-
cediments clau dins un ecosistema sa, es tracta de 
la seva base; el seu desgavellament té repercussions 
molt greus que tal com s’observarà en el següent punt, 

afecten directament els humans.

Com els éssers humans, els agents pol·linitzadors 
formen part de l’ecosistema, per tant és innegable que 
aquesta desaparició ens afecta directament. El 75% 
dels aliments que consumim provenen de la pol·lin-
ització d’aquests agents, especialment de les abelles. 
Les vitamines i micronutrients essencials que con-
tenen les plantes ens han servit d’aliment durant anys, 
per tant la desaparició d’insectes pol·linitzadors6

6 Encara que les abelles 
de la mel siguin les més 
conegudes existeixen múlti-
ples insectes pol·linitzadors: 
mosques, papallones, mos-
quits, formigues, escarabats, 
vespes —sí! Vespes! Sí que 
serveixen per a alguna 
cosa!—…

ens afectarà directament, principalment degut a la 
reducció d’aliment.

A causa d’aquesta greu disminució actualment 
s’ha hagut d’arribar a l’extrem de portar abelles de 
la mel d’un costat del món a un altre per a fomentar 
la pol·linització. Això, però, a part de ser insostenible 
no és una solució, ja que mai podran ser les substi-
tutes totals de la resta de pol·linitzadors naturals, 
començant pel fet que algunes plantes acabarien 
extingides ja que l’abella de la mel no pol·linitza gran 
part de les plantes silvestres (Bertrán, Caballero, 2021)

S
H

E
 W

O
R

K
S

 H
A

R
D

 F
O

R
 T

H
E

 H
O

N
E

Y



22

Ja que l’abella de la mel ha estat present dins 
aquest apartat es considera de rellevant importància 
esmentar el seu paper dins les grans granges apicul-
tores. En diverses ocasions s’ha destapat el tracte que 
reben els animals ‘de granja’ dins aquestes: la quan-
titat de malalties que els animals contrauen dins els 
espais petits i foscos en els quals se’ls obliga a viure 
—i en conseqüència la quantitat d’antibiòtics que se’ls 
ha d’administrar per a què els humans els puguem 
consumir—, la constant cria per a poder produir més 
llet o més carn o les cruels pràctiques d’execució.7

7 Fins a quin punt es pot exe-
cutar compassivament?

Les abelles, desgraciadament tampoc en són una 
excepció: una de les principals raons per la seva 
desaparició és la presència de virus i bacteris a les 
colònies, els quals afecten el seu sistema immunitari. 
A més a més, aquest es veu afectat per la densitat dels 
ruscs i la baixa qualitat de l’aliment que consumeixen. 
Els pesticides que apliquem als camps acaben al seu 
organisme i —tal com es fa amb les vaques— la fecun-
dació in vitro es duu a terme amb les abelles reines. 
Pel que fa a la seva execució, també la trobem —con-
cretament de les abelles reines— cada any per a tenir 
ruscs més joves i productius.8

8 Quan està a punt de 
néixer una nova abella reina, 
l’anterior governadora recull 
part del rusc i es trasllada 
per a construir un nou rusc 
i formar una nova colònia. 
Aquest desplaçament causa 
una disminució en la produc-
ció de mel, per tant alguns 
apicultors tallen les ales 
de les reines o les executen 
quan fan un o dos anys —la 
seva mitjana de vida és d’uns 
set anys—.

És evident que els efectes que tenen aquestes pràc-
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tiques sobre elles també ens afecten directament quan 
consumim la seva mel.9

9 La qual, per cert, és substi-
tuïda per xarop de fructosa. 
Al documental ‘Vanishing of 
the Bees’ l’anomenen ‘funny 
honey’ —com la cançó de 
Chicago— i mencionen que 
el seu preu és menor que el 
de l’aigua. Això resulta que 
empreses com Kellogg’s 
comprin aquest producte 
i acabi formant part dels 
nostres esmorzars.

El paral·lelisme entre els animals que es consideren 
‘de granja’ i les abelles és també aplicable a la sobre-
producció —i per tant sobreexplotació— de recursos 
que el planeta ofereix i dels quals se n’abusa fins a 
provocar efectes irreversibles. L’abella reina simbolit-
za aquests recursos, i la seva execució o mutilació, el 
tracte humà que reben.10

10 D’aquí el títol (a més, com 
la resta de títols, és una 
cançó).

“Inconscientment hem posat en marxa una sèrie de 
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canvis al nostre medi ambient els quals tindran conse-
qüències imprevisibles.” (Mancuso, 2020)

Entre aquests canvis es troba la desaparició de les 
abelles, la qual es detecta a través de les abelles 
de la mel, ja que són les que ens aporten beneficis 
econòmics directes. 

La producció d’aliment  —la qual té un valor 
d’entre 200 i 500 milions d’euros anuals— depèn di-
rectament dels pol·linitzadors. (Bertrán, Caballero)

“Els humans som els causants de l’extinció 
d’espècies més important en milions d’anys. Encara 
creiem que som l’espècie dominant quan realment 
som una de les menys preparades per a sobreviure al 
planeta. Quan parlem per exemple de l’última gran ex-
tinció del Cretaci —fa 66 milions d’anys, ‘l’extinció dels 
dinosaures’—, parlem d’un procés de milions d’anys. 
Cau el meteorit, però els dinosaures desapareixen 
centenars i milers d’anys més tard. L’ésser humà ha 
aconseguit una cosa mai vista durant tota la història 
del planeta: ser els causants absoluts de la sisena 
extinció i que aquesta estigui succeint en un període 
de temps increïblement curt, creant l’extinció de 1000 
a 10.000 vegades més ràpida que cap altra mai vista 
en la història de la vida.” (Mancuso, 2020)

Ja fa més de vint anys que múltiples apicultors 
arreu del món identifiquen una greu reducció a les 
poblacions de les abelles de la mel. A aquesta reduc-
ció se l’anomena Problema de Col·lapse de Colònies 
—Collony Collapse Disorder (CCD) en anglès— i té 
conseqüències devastadores. 

Encara que s’identifiqui en abelles de la mel, 
aquesta problemàtica afecta a totes les espècies  
d’abelles, creant una situació que podria tenir reper-
cussions gravíssimes. (Engelsdorp, 2009)
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“… som l’única espècie que destrueix l’hàbitat en què 
viu. Bé, no som els únics, també hi ha alguns virus, no 
gaire evolucionats, que fan el mateix: maten l’hoste 
en el qual viuen. Com el que tenim ara, no? […] Els 
virus més evolucionats, i n’hi ha molts, no destrueixen 
l’hoste. Nosaltres ens comportem amb el medi ambi-
ent com un virus primitiu amb el seu hoste.” […] “Des 
de 1990 fins avui el número de virus que han passat 
dels animals als humans s’han triplicat respecte als 
anteriors anys. Això és degut a l’escalfament global, 
ja que encara que no sapiguem exactament què passa 
quan augmenta la temperatura del planeta sí que 
sabem que és el factor que per si mateix més afecta els 
fenòmens químics, físics i biològics.” […] “En el nos-
tre futur veurem canvis tan forts i importants que un 
esdeveniment com el coronavirus ens semblarà un joc 
de nens.” (Mancuso, 2020)

Després de nombrosos estudis, Blacquière, Smagg-
he, A. M. van Gestel i Mommaerts arriben a la con-
clusió que hi ha vàries causes que afecten aquesta 
problemàtica: la primera i la més important és l’ac-
tivitat humana i la destrucció d’ecosistemes que 
aquesta comporta, la qual resulta en algunes de les 
causes secundàries, com l’aparició de paràsits i nous 
virus i bacteris. El problema amb aquestes causes 
secundàries és que en anteriors casos quan aquests 
afectaven les abelles es trobaven els cadàvers dins 
o al voltant del rusc, fet que en aquell cas no ocorria. 
Això va fer que els científics continuessin investigant 
les possibles causes i finalment arribessin a la con-
clusió que es tracta de l’ús de pesticides amb neonic-
otinoides, els quals alteren les funcions vitals de les 
abelles i provoquen la seva desorientació i posterior 
mort.11 (2012, p.1)

11 David Mendez, apicultor 
al documental Vanishing of 
the Bees: “we use the EPA 
—Environmental Protection 
Agency— to put in place the 
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avarice of corporations, 
but instead of that they 
have been corrupted. I had 
cynically said that they’ve 
become a bunch of ‘pesti-
tutes’.”

“El CCD (Collony Collapse Disorder) és quan una 
abella no està sincronitzada amb la natura i aquesta 
arriba amb tota mena de virus, paràsits, fongs, bacte-
ris o malalties que destrossen tot allò que no hauria de 
ser-hi.” (Lusby, 2009)

Abans d’esmentar algunes formes per a donar suport 
a les abelles, és rellevant tenir en compte l’espai en el 
qual volem aplicar-les i fer una bona lectura de l’en-
torn. Un dels factors limitants que les abelles tenen en 
entorns urbans és trobar llocs adequats de nidificació; 
el 80% nidifiquen al sòl, però el 20% restant necessiten 
cavitats existents com ara canyes, troncs o fusta per-
forada. Aquests espais també hauran d’assegurar una 
viabilitat, factors com la presència de vegetació pròx-
ima, les floracions interessants, la presència d’aigua 
o la protecció del vent s’hauran de tenir en compte.
(Borruel, 2020)

La solució més coneguda, simple i efectiva és 
cultivar plantes als nostres habitatges. No totes les 
flors són, però, igual d’atractives per a les abelles ni 
totes els aporten els mateixos nutrients. Per exemple, 
el romaní els aporta nèctar i els gira-sols, pol·len. És 
molt important que les plantes que cultivem siguin 
autòctones del territori, d’aquesta manera podrem 
ajudar els pol·linitzadors a trobar aliment més fàcil-
ment. Les plantes aromàtiques són una opció molt en-
certada, ja que són autòctones i a més a més, atrauen 
les abelles. (Honey Fingers on Growing Flowers to 
Nourish Bees, 2020)

Tal com explica Borruel, la diversitat de 
famílies en les flors és essencial, ja que cada flor té la 
seva morfologia i hi ha abelles que tenen òrgans de 
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succió més llargs i per tant poden accedir al pol·len i 
nèctar de la flora que té una morfologia més allarga-
da. (2020)

Un altre factor a tenir en compte és el vent. La 
manera en la qual distribuïm aquestes plantes serà de 
gran rellevància a l’hora d’assegurar una bona propa-
gació del pol·len. Malgrat això, si aquest està present 
en excés, les abelles no podran arribar a les plantes.

“La compra d’aliments de proximitat, ecològics 
i de temporada també els beneficia, ja que d’aquesta 
manera reduïm la contaminació per transport —aeri, 
terrestre o aquàtic— i no s’utilitzen plaguicides artifi-
cials, sinó naturals; com els macerats, les infusions o 
els adobs orgànics.” (Bertrán, Caballero, 2021)

Tenir en compte la quantitat de recursos que 
han calgut per a produir els aliments que ingerim. Des 
que es planta una llavor fins que el resultat d’aquesta 
arriba als nostres plats hi ha una elevada quantitat 
de processos molt laboriosos que acostumen a estar 
invisibilitzats. “Make decisions individually, don’t wait 
for the government to act. Vote with your fork.” (Pollan, 
2009) 

Els refugis d’abelles també són una eina favor-
able, ja que donen un habitatge a aquelles espècies 
que no fan els seus nius al sòl. Són estructures com-
postes per diferents materials i que avui dia a la ciutat 
de Barcelona en podem trobar a horts urbans, parcs i 
escoles. Es parla d’aquests en més extensió a l’apar-
tat ‘Honey I’m Home’.

En els últims anys la compra de ruscs s’ha fet 
més popular, especialment l’apicultura urbana; la 
pràctica de tenir colònies d’abelles de la mel a la ciu-
tat. Actualment existeixen hotels o fins i tot restaurants 
que tenen els seus propis ruscs d’abelles de la mel als 
seus terrats. Aquesta opció, però, no hauria de ser 
considerada possible solució, ja que la problemàtica 
real es troba en el fet que les abelles no poden viure 
més de vint-i-quatre hores lluny de la seva colònia, ja 
que es desorienten i són incapaces de tornar als seus 
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ruscs.12

12 I a més a més —petit ‘re-
minder’!—, com s’ha esmen-
tat prèviament, les abelles de 
la mel no són l’única espècie 
que transporta pol·len, és 
necessària l’aportació de 
tots els pol·linitzadors. I bé, 
crec que —encara que la 
majoria ho sabem— la millor 
manera —entre moltes com-
etes— d’ajudar’ un animal és 
no apropiant-nos d’ell.

En aquest cas, però —tot i la menció que han rebut en 
aquest apartat— no ens centrarem en les abelles de la 
mel, sinó en les abelles silvestres, també conegudes 
com a abelles solitàries.
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Existeixen múltiples insectes pol·linitzadors, però 
sense dubte les abelles en són les grans protagonistes. 
Això és degut al fet que les abelles necessiten el 
pol·len proporcionat per les flors per a poder alimen-
tar les seves larves, fent que hagin de fer visites a les 
flors amb molta més freqüència que la resta d’insectes. 
Moltes vegades quan pensem en abelles pensem que 
viuen en grans colònies i s’organitzen en societats, 
però aquest és el particular cas de les abelles de la 
mel, una del miler d’espècies que existeixen d’abelles. 
Trobem entre vint-i-cinc i trenta mil espècies d’abelles 
silvestres al planeta —hi ha més espècies d’abelles 
que de mamífers, ocells i rèptils junts—. 
 Les abelles viuen al voltant d’un any, la majo-
ria d’aquest temps, però, el passen en forma de larva 
dins el seu niu. La seva vida adulta només dura unes 
setmanes, per tant aquesta etapa és molt intensa: re-
cullen tot el pol·len i nèctar per a alimentar-se i portar 
al niu per a nodrir les seves cries. (Bertrán, Caballero, 
2021) 

“A més a més, com les abelles silvestres no 
viuen en colònies, no són espècies agressives, per tant 
no es defensaran com ho faria una abella de la mel —si 
se sentís atacada—.”  (Borruel, 2021)

En l’àmbit urbà, a més de ser grans pol·linitzadores, 
les abelles silvestres són depredadores d’insectes 
considerats plagues de vegetació, resultant en un 
menor ús de productes fitosanitaris per part de la 
població.13

13 I en conseqüència una po-
blació més sana i benestant.
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Entre les abelles i les flors trobem que s’ha produït el 
que anomenem evolució conjunta. Tant les flors com 
les abelles han estat ‘modelades’ i ‘dissenyades’ en 
mans de la selecció natural per a realitzar les seves 
funcions de la forma més eficient possible. 

Per exemple, tal com esmenten Bertrán i 
Caballero a l’exposició ‘Més que Abelles’, gairebé 
totes les abelles femelles tenen escopes —òrgans 
especialitzats molt peluts on acumulen el pol·len que 
recol·lecten— i tíbies i metatars a les seves potes pos-
teriors amples i peluts. Aquests pèls estan ramificats i 
els permeten atrapar el pol·len que hi queda enganxat 
fins que arriba al niu sense haver perdut frescor ni cap 
de les seves propietats nutritives. 
Pel que fa el seu sistema de visió, diferencia un rang 
de colors molt més ampli que el nostre. Per assegu-
rar-se l’atenció dels insectes, moltes flors presenten, a 
part de colors molt vius, senyals de llum ultraviolada. 
Aquesta és invisible per a nosaltres, però les abelles sí 
que la veuen i la segueixen fins a arribar al pol·len. 

L’evolució conjunta és especialment evident 
quan es parla de flors que tenen una corol·la molt 
profunda —òrgan on hi trobem el pol·len acumulat— i 
abelles amb una llengua molt llarga, per exemple. En 
aquest cas si aquesta evolució no existís les plantes 
amb aquest tipus de flor s’haurien extingit perquè cap 
insecte hauria estat capaç de pol·linitzar-les. (2021)

És molt important, doncs, tenir en compte la 
relació que existeix entre les plantes a fecundar i les 
abelles fecundadores, sobretot a l’hora de triar el tipus 
de flors que es volen facilitar a les abelles urbanes.
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“Abans que els nostres conceptes arquitectònics 
comencessin a evolucionar els animals ja portaven 
milions d’anys construint. […] S’han trobat fòssils 
d’aranya de 400 milions d’anys d’antiguitat i hi ha 
formigues conservades en ambre datades en l’era 
Terciària, fa més de 40 milions d’anys. Quan aquests 
llargs períodes evolutius es comparen amb els escas-
sos milions d’anys des de l’aparició de l’Homo erectus, 
no és d’estranyar que les tècniques constructives  dels 
animals superin en alguns aspectes les nostres.” (Ju-
hani Pallasmaa, 1995)

Tots identifiquem les cel·les hexagonals de la 
particular arquitectura del rusc de l’abella de la mel, 
però quan parlem d’abelles solitàries parlem de nius 
completament diferents. Com prèviament s’ha esmen-
tat, la majoria d’abelles silvestres són solitàries i fan 
el seu niu sota terra. Les altres espècies dependran 
de cavitats artificials  —les dels refugis d’abelles, per 
exemple— i les naturals —a l’interior d’una canya, a la 
fusta o la closca buida d’un cargol— i per a acomodar 
les seves cries utilitzaran fulles, pètals, fang o resina. 
(Bertrán, Caballero, 2021)

Encara que estiguem més acostumats a veure 
abelles al camp, aquestes sempre han coexistit amb la 
ciutadania. Segons un estudi de l’any 2015, les abelles 
solitàries són les pol·linitzadores més importants dels 
arbres urbans. Pel que fa a la ciutat de Barcelona 
aquestes estan protegides per l’OPAB (Oficina de Pro-
tecció dels Animals de Barcelona).  

Els eixams d’abelles de la mel (Apis mellifera) 
que es troben a la ciutat són transportats a espais on 
tinguin l’aliment garantit amb l’ajuda d’un equip mul-
tidisciplinari de professionals. Aquestes actuacions 
són habituals a la via urbana i representen una ne-
cessitat real pel fet que és una espècie cada cop més 
amenaçada. (OPAB, 2020)

“Un dels grans avantatges que presenta la ciu-
tat respecte al camp és que des del 2015 es prohibeix 
l’ús del glifosat —un herbicida sistèmic molt potent— 

W
E

 B
U

IL
T

 T
H

IS
 C

IT
Y



33

causant que totes aquelles —injustament anome-
nades— ‘males herbes’ puguin completar el seu cicle 
vital durant tot l’any.

A més, la temperatura relativament benigna 
que tenim a la ciutat de Barcelona ajuda que aquestes 
‘males herbes’ —juntament amb la floració ornamen-
tal— puguin sobreviure, servint com a font d’aliment 
pels pol·linitzadors durant tot l’any. 
Aquest punt és molt interessant per què des de la 
ciutat podem oferir una oportunitat perquè aquestes 
espècies es desenvolupin millor. En alguns punts bi-
ològics la ciutat pot actuar com a reservoris de biodi-
versitat.” (Borruel, 2021)

Tal com s’ha esmentat prèviament, la majoria 
d’abelles solitàries que habiten Barcelona es refugien 
en el sòl. Tot i això, aquelles espècies que requereixen 
cavitats existents anteriorment se’ls proporciona ho-
tels d’insectes a diverses zones verdes de la ciutat per 
a assegurar la seva supervivència. 

 Els hotels —normalment construïts amb palla, 
maons, pinyes, canyes o branques— són estructures 
dissenyades perquè els invertebrats urbans de difer-
ents grups biològics comparteixin un mateix espai. Al 
cap dels anys, però, es descobreix que aquest habitat-
ge cooperatiu pot ser perjudicial pels pol·linitzadors, 
ja que quan es mullen i apareix humitat aquesta afa-
voreix el desenvolupament d’espècies que poden afec-
tar-los negativament. Així doncs, per tal de no crear 
una artificialitat molt elevada —en el sentit de barrejar 
moltes espècies— el concepte d’hotel d’insectes es 
transforma en refugi d’abelles solitàries, que estaran 
compostos únicament de cavitats. (Borruel, 2021)

La creació d’aquests hotels d’insectes és una 
acció vinculada a la mesura de govern Infraestructura 
Verda Urbana, presentada al mes de maig de 2020, la 
qual busca afavorir estructures per al refugi, aliment 
i reproducció de la fauna urbana. El projecte s’inclou 
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dins la Línia 2 de la mesura ‘Naturalitzar espais verds 
existents’ (Ajuntament de Barcelona, 2020), que busca 
potenciar els serveis eco-sistèmics per obtenir els 
màxims beneficis socials i per la salut. (OPAB Barce-
lona)

S’alimenten gràcies a les flors que troben a 
prop seu, per tant proporcionar-els-hi aliment mit-
jançant horts o plantes autòctones els facilitarà la 
supervivència.

Per tal de poder posar en context els testos que 
es volen realitzar és important mencionar els plans 
del verd i de la biodiversitat que des de l’Ajuntament 
de Barcelona es porten anys seguint. Dins el Pla del 
2020 de Margarita Parés, Montse Rivero i Coloma Rull 
es troben una sèrie de punts d’especial rellevància. 
A l’apartat 4.1  —Missió i Objectius del Pla del verd i la 
biodiversitat— es menciona la importància que té la 
creació de la infraestructura ecològica per a pro-
duir beneficis a les persones o fer la ciutat més fèrtil 
i resilient davant els reptes del futur, entre d’altres. 
D’altra banda, a l’apartat 4.2 —Línies estratègiques 
i accions— es troba un apartat anomenat ‘Crear nous 
espais per a la natura i incrementar la presència de 
verd i biodiversitat’ on trobem una especial menció a 
potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis. 
L’últim apartat al qual se’n fa referència és quan es 
parla de la necessitat de connectar els espais verds ja 
presents entre ells.

TEST PENJANT AL CENTRE DEL BARRI 

GÒTIC
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Així com es presenta en l’apartat ‘Changes’, les difer-
ents espècies han anat evolucionant amb els anys per 
a acabar transformant-se en aquelles que avui dia es 
coneixen. Això no només passa amb la seva morfolo-
gia, sinó també el seu comportament. Encara que al 
llarg de la història s’hagi intentat traçar una línia entre 
la resta d’éssers vius i els humans, aquests han obser-
vat i après de la natura des de l’inici del temps.

“El disseny de les construccions animals són 
sorprenentment variades. Després de milions d’anys 
d’evolució i adaptació la lluita per a sobreviure ha 
transformat les construccions animals en impecables 
respostes a les seves condicions vitals. Pel que fa a les 
estrictes normes i lleis que els governen, en les estruc-
tures animals es redueixen al mínim els materials i tre-
ball utilitzats. Per exemple, s’ha demostrat matemàti-
cament que la forma de les cel·les de les abelles és 
la manera més eficaç d’emmagatzemar mel dins les 
estructures de cera. El gruix de la paret de les cel·les 
que componen un panell és de 0,073 mil·límetres,14

14 Que per cert, multiplicat 
per cent és la mida de les 
columnes que componen la 
retícula utilitzada en aquesta 
memòria.

amb una tolerància de 0,002 mil·límetres, una pre-
cisió que supera de llarg aquella dels constructors 
humans —a principis del segle XVIII, el famós científic 
René-Antoine Ferchault de Réaumur va arribar a pro-
posar que s’adoptés la cel·la de l’abella com a mida 
estàndard.—“ (Pallasmaa, 1995, p.17)

“No estem fora de la natura. Aquesta és una 
altra idea absurda que tenim els humans. Una idea 
basada en la increïble presumpció que l’home no for-
ma part de la natura, es troba per sobre de la natura, 
és diferent de la natura. No estem absolutament dins 
de la natura, però per a sobreviure necessitem que 
tot allò que hi ha al nostre voltant, la resta d’éssers 
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vius i totes les relacions es mantinguin vius. En altres 
paraules, quan extingim les altres espècies no estem 
simplement extingint les altres espècies, sinó que 
estem reduïnt la nostra capacitat de viure.” (Mancuso, 
2020) 

La influència que ha tingut la natura en la nos-
tra arquitectura i disseny és tan evident que a vegades 
és complex diferenciar allò ‘artificial’ d’allò ‘natural’. 
De fet les estructures i principis arquitectònics més 
complexes que trobem són aquells que la natura ens 
ofereix. Les construccions animals, per exemple, 
tenen la mateixa funció que les humanes: modifiquen 
el món immediat per al benefici de les espècies, in-
crementant la seva predictibilitat i ordre de l’hàbitat.
(Pallasmaa, 2020)

“What do you want to say when you mention 
the word ‘nature’? Something else, of course. You don’t 
point at a thing, a domain, at some reality of the world. 
You point at a conceptual divide. What does it divide 
from? Probably something like ‘culture’ or ‘industry’, 
or ‘human’. ‘Natural’ is one half of a pair of notions, 
the twin sister of ‘cultural’. They always go together. 
No, they are not twins, they are siamese twins, joined 
by the hip. This is why it is such a cumbersome word. 
If you try to cut their link, both will die. ‘Culture’ of 
course, but ‘nature’ just as well”. (Latour, Castellví, 
2020)

“La convivència entre els pol·linitzadors i els 
humans a la ciutat és possible. No són espècies agres-
sives ni problemàtiques com podrien ser els senglars, 
per exemple —que fa anys que s’aprofiten dels resi-
dus urbans— ni tampoc són espècies que transmetin 
malalties. En general, són moltes més les espècies que 
en són beneficioses i podem promoure que no aquelles 
que podrien ser més conflictives.” (Borruel, 2021)
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La metodologia de tipus qualitativa ha estat definida 
principalment per l’observació personal prèvia i du-
rant la realització d’aquest projecte.15

15 La natura acaparant 
el nostre entorn durant la 
quarantena, les façanes 
de Barcelona, els nusos 
mariners, els cistells de 
mikalani, el macramé, la 
visita a l’exposició ‘Més que 
Abelles’, la Fundació Miró, el 
Materfad, el Parc de la Ro-
saleda i de l’Estació del Nord 
i la interacció i feedback dels 
veïns —la qual no sempre és 
positiva, l’Angie explica a 
l’àudio la seva experiència 
amb les vespes a casa—.

Les entrevistes a especialistes, amics, coneguts, pro-
fessors i veïns i per últim, la recopilació d’informació 
gràcies a l’activitat ‘gabinet de curiositats’.
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https://www.dropbox.com/s/4qpwa5ub5bomukb/ANGIE.mp3?dl=0
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Es comença el projecte elaborant mapes conceptuals 
per tal de poder filtrar i acotar la informació que en 
serà la base del marc teòric i se’n destaquen els con-
ceptes més rellevants.
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A partir d’aquests conceptes s’arriba a la con-
clusió que els objectius principals són:

- Revalorar les abelles.
- Conscienciar sobre la importància de la natura ur-
bana.
- Dissenyar amb i per la resta d’espècies, no només la 
humana.
- Dissenyar aprenent de l’arquitectura i llenguatge de 
les abelles.

A partir d’aquesta informació es plantegen algunes 
possibles formalitzacions que compleixin amb els 
objectius formulats, més enllà de si aquests serien 
físicament viables de produir.
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La primera formalització que es planteja són 
unes sabates de vellut amb una sola esponjosa que 
emmagatzema grans de pol·len en un dipòsit situat al 
taló. Així seria l’usuari qui, a cada pas, alliberaria les 
partícules allà on anés.16

16 El  cinc de novembre —
quan encara feiem ‘dijous 
culturals’ amb els nens de 
BAU per compensar els 
mesos de quarantena— vis-
item l’exposició de la Fina 
Miralles al MACBA. Les 
seves ‘Sabates Tampó’ en 
són la inspiració. 

Fig.2
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Dels peus es viatja al cap i s’idea un barret de tela del 
qual creixin flors. D’aquesta manera si els pol·linitza-
dors no arriben a les plantes que siguin les plantes les 
que arribin als pol·linitzadors.17

17 Durant la quarantena, a 
part de cosir mascaretes 
cuso ‘bucket hats’ per les 
meves amigues amb els teix-
its que trobo per casa.

El fet que els insectes se sentin atrets o rebutgin certs 
aromes em fa pensar a crear espelmes amb olors 
florals i dolços per a poder atraure-les a certs punts 
específics on podrien estar més protegides i s’oferissin 
fonts d’aliment.
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Després de plantejar formalitzacions per escampar 
el pol·len, transportar les fonts de pol·len i atraure les 
abelles per proveir-les amb pol·len penso a redissen-
yar un objecte creat per desfer-se dels pol·linitzadors 
(l’eixampamosques) per a convertir-lo en una font 
d’aliment i protecció per a aquests.

Fig.3

Fig.4
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Amb el raonament més extens sobre la conceptual-
ització d’aquests possibles objectes, però, es detecta 
una important incoherència. Com es possible ajudar 
els pol·linitzadors creant objectes dissenyats per 
l’ésser humà? Com es pot evitar la desaparició d’una 
espècie que fa anys que viu al planeta Terra sense la 
presència d’humans creant objectes dissenyats exclu-
sivament per a l’ús humà?
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Es pot canviar d’un dia per l’altre una dinàmica de 
relació tan consolidada? 18

18 El dia que vaig a visitar 
en Sergi —el bibliotecari de 
BAU— i li demano publi-
cacions sobre abelles em 
pregunta què tinc al cap i 
quina línia d’investigació 
vull seguir. Li explico què 
vull crear, i afegeixo que 
en aquell moment, però, em 
trobo dins una incoherència 
de la qual m’està costant 
molt sortir. Ell em respon: 
“però, per què un objecte 
exclusivament? Has pensat 
en la importància que té el 
missatge que vols llençar? 
Potser podries elaborar una 
senyalística, o una sèrie 
d’elements que informin la 
resta d’habitants de la ciutat 
sobre l’actual situació de les 
abelles.”

Fig.5

S’arriba a la conclusió, doncs, que com a ésser humà, 
la veritable manera d’ajudar les abelles no és mit-
jançant sabates pol·linitzadores o jardins portàtils en 
forma de bucket hats, sinó reivindicant la seva im-
portància i comunicant a la resta d’humans la prob-
lemàtica que les ha estat afectant aquests últims anys.
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Fig.8

Fig.6

Fig.7
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Una vegada es té clar que un dels papers protago-
nistes en aquesta investigació el tindrà la comuni-
cació entre els habitants de Barcelona, es procedeix 
a pensar en maneres en les quals aquests habitants 
poguessin interactuar amb un propòsit en comú.19

19 Durant la quarantena 
aprenc que cuinar —segons 
què— és força terapèutic, per 
tant, quan veig que passen 
els dies però no sé per on 
continuar la meva investi-
gació decideixo fer galetes. 
Al cap d’una estona, quan la 
Marta —la meva companya 
de pis—acaba de treballar 
me la trobo al balcó embol-
icant-se una cigarreta. “En 
vols? Han quedat bastant 
bé!” Quan giro el cap i miro 
l’altra banda del balcó em 
trobo uns ulls inesperats mi-
rant-me: és l’Angie, la nostra 
veïna —també coneguda com 
‘la vecina más cool ’—. Sec a 
la cadira al costat de la Mar-
ta i ens posem a xerrar. “¿Te 

Fig.9
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gusta el té matcha?”. Em diu 
que no gaire, que és molt 
amargant. “¿Y lo has proba-
do con chocolate blanco?” 
L’aconsegueixo convèncer. 
“Oye, ¿Y cómo me las pien-
sas pasar? Tendríamos que 
inventarnos un sistema de 
poleas para enviarnos cosas 
de balcón a balcón por si nos 
vuelven a confinar.” “Bingo” 
penso.

Què passaria si allò que es vol dissenyar per a incen-
tivar la pol·linització promogués la comunicació entre 
els veïns dels edificis de la ciutat?

Penso en aquelles àrees de les llars dels habi-
tants de Barcelona on la delimitació entre els veïns es 
difuminen mínimament.20

20 En Carles Baiges —ar-
quitecte a l’estudi La Col, 
veí de l’edifici cooperatiu 
‘La Borda’ i casualment 
professor de l’assignatura 
que curso actualment— ens 
explicava la seva experièn-
cia durant la quarantena 
vivint a La Borda. “Vam 
idear un sistema per a ajudar 
les mares i els pares trebal-
ladors cuidant els nens quan 
els hi feia falta. A més a més, 
com som bombolla fèiem 
sopars els caps de setmana. 
De fet, el toc de queda no ens 
afectava perquè al cap i a 
la fi, ja érem a casa nostra.” 
També afegeix que és un 
model d’habitatge fora del 
que es considera més comú a 
Barcelona, però ens planteja 
el següent: “Potser a vosal-
tres no, però quan no vivia a 
La Borda se’m feia molt més 
estrany no conèixer a la per-
sona que vivia a literalment 5 
centímetres de mi que no pas 
compartir espais comuns 
amb ella.”

AQUELLES ÀR
EES DE LES LLARS DELS HABITANTS 
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Un exemple serien els balcons, terrasses, finestres o 
galeries, ja que tots comparteixen façana. En el cas 
del barri de l’Eixample, per exemple, l’espai aeri que 
es crea concretament en les illes interiors és una àrea 
comuna on podria existir una comunicació visual molt 
directa.

Després de fer una recopilació de fotografies 
de balcons de la ciutat me n’adono que un gran part 
tenen un element en comú: plantes —o si més no, tes-
tos—. Què passaria si aquestes plantes formessin part 
d’aquest espai comú que existeix en els prèviament 
esmentats balcons, terrasses, galeries o finestres? 

Es comencen a fer esbossos ràpids de la forma 
que podrien tenir aquests testos, posant especial èm-
fasi al fet que actuïn com a nexe d’unió entre els veïns.

DE BARCELONA ON LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS VEÏNS ES DIFUMINEN

Fig.10
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Les primeres idees que es pretenen plasmar 
són dissenys horitzontals ideats per a situar-se entre 
dos balcons. Es plantegen diferents tipus de disposi-
tius: aquells que per a ser instal·lats hauran de comp-
tar amb l’ajuda de tots dos veïns —cadascú des del seu 
balcó/finestra/galeria—, aquells pensats perquè a me-
sura que les plantes creixin es trobin al mig —creant 
així una sola planta— i la responsabilitat de cuidar-la 
no sigui només d’un sol veí, sinó dels dos. Per últim, 

Fig.11

Fig.12
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Fig.13

Fig.14

també existeixen aquells que estan al servei del veí 
i l’animen a penjar la seva planta i compartir-ne el 
suport horitzontal que aniria de balcó a balcó.
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Paral·lelament als esbossos es comença a investi-
gar sobre quins materials poden compondre aquest 
dispositiu, ja que per a que el projecte sigui coherent 
aquests hauran de ser respectuosos amb el medi am-
bient.21 

21 Em poso en contacte amb 
Clara Davis —dissenyadora 
tèxtil i material— i Cristina 
Noguer —dissenyadora in-
dustrial i product developer— 
per a preguntar sobre alguns 
d’aquests materials, ja que 
degut a la seva resistència a 
l’aigua i lleugeresa crec que 
el Mushroom Packaging és 
el més adient. La Cristina no 
em recomana cap material 
bio, i com jo mateixa, es de-
canta per la massa de miceli. 
Posa més èmfasi, però, en el 
fet de que hauria d’infor-
mar-me sobre la viabilitat 
del projecte i parlar amb ex-
perts. La Clara Davis també 
està d’acord en que la massa 
de miceli pot ser interessant i 
m’envia receptes per a poder 
elaborar-lo a casa. 

Es fa una visita al Materfad i es llisten els materials 
amb els que es podria treballar:

- Composite natural de pòsits de cafè (decafé)
- Taulell de moqueta reciclada (Zincla)
- Polímer + fibres vegetals (plantstic)
- Recobriment d’àrids naturals i resina
- Mushroom packaging
- Bioplàstics resistents a l’aigua

Es comença a buscar els ingredients per a elaborar 
cultius de micel·li, però no es troben les eines ni el 
material adient.

Es torna, doncs, als esbossos i a la llista de 
materials extrets de la visita al Materfad.22

22 Quan faig una ullada 
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a la llista dels materials 
interessants, recordo que la 
Tia —l’amiga que m’acom-
panya al Materfad— un dia 
em parla de la seva tieta i 
menciona que fa cistells. 
“Però cistells com? De 
vímet?” M’explica que ‘back 
home’ (Namíbia) principal-
ment existeixen 2 recipients 
diferents fets de fulles de 
mikalani, palmera nativa de 
l’Àfrica del Sud central. “Tots 
dos són plans. El més petit 
serveix per posar la nostra 
versió de farinetes de civada 
(Oshililo) i el més gran el fem 
servir per a transportar fruita 
i verdura quan fem la collita 
(Oimbale).”

S’arriba a la conclusió, doncs, que es pot elaborar un 
recipient sense la necessitat de crear una massa, sinó 
a partir d’un sol filament continu. A més a més, aques-

CISTELLS ‘O
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’ FE

TS DE FULLES 

DE MIKALANI, N.D.

https://www.dropbox.com/s/wv4jki7y0qexikq/AUDIO-2021-04-24-18-27-23.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nhqoqeuap45el3/AUDIO-2021-04-24-18-30-52.m4a?dl=0
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ta tècnica acostuma a fer que el suport sigui més lleu-
ger. A partir de la informació sobre diferents formes 
que els cistells fets de Mikalani poden tenir, des de 
‘oimbale’ fins a ‘oshigandhi’ s’arriba a la conclusió que 
ha de ser possible crear un suport amb un diàmetre de 
grans dimensions per molt que no s’utilitzi ‘mikalani’.

Tot just al principi del desenvolupament 
d’aquesta possible solució, quan es combinen els 
conceptes teixir, test i penjar apareix el clàssic test 
de macramé. Encara que no es tracti d’un disseny in-
novador ni tingui un objectiu semblant al de la formal-
ització final és inspirador, ja que la seva verticalitat fa 
que es plantegi el fet que l’objecte convisqui entre els 
balcons dels veïns de la ciutat de dalt a baix. És a dir, 
des del terrat fins a la planta baixa, creant així un nou 
vincle no només entre veïns de dos balcons sinó de dos 
edificis sencers.
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https://www.dropbox.com/s/ukkcl2ltp3f2paa/AUDIO-2021-04-24-18-33-15.m4a?dl=0
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Mentre es continua esbrinant la manera de crear el 
dispositiu es recopilen dades sobre com som de con-
scients els humans de la problemàtica de les abelles 
i en quina mesura coneixem les abelles urbanes a 
través d’un ‘gabinet de curiositats’, una constel·lació 
d’objectes per a captar l’atenció i reunir informació  
sobre els possibles usuaris dels projectes. S’elabora 
un cartell informatiu amb tres preguntes i s’instal·la 
als passadissos de BAU:

- Hi viuen abelles a la ciutat de Barcelona?
- És possible la convivència entre humans i abelles?
- Són imprescindibles les abelles urbanes?

Les possibles respostes són SÍ, NO o NO HO SÉ i 
s’afegeix la possibilitat de fer suggeriments o fer pre-
guntes. 



Les respostes són bastant variades, però està 
clar que existeix una falta d’informació important 
sobre el tema en qüestió, ja que un 65-70% de les res-
postes rebudes són “NO HO SÉ”.23

23 Cada dia estic més 
convençuda que un mal fun-
cionament acostuma a ser 
degut simplement per falta 
de comunicació, indepen-
dentment de l’àmbit què es 
tracti.GA
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La realització dels testos es comença investigant so-
bre els cistells de makalani prèviament esmentats. Tot 
i que les tècniques de teixir que trobo estan destinades 
a ser utilitzades amb aquesta mena de fulles, el fet de 
teixir el recipient és interessant, per tant es busquen 



altres materials amb els quals sigui possible elabo-
rar-lo.24
 

24 Quan era petita passava 
els estius a Irlanda a un 
petit vaixell de riu antic de 
fusta anomenat ‘Lady be 
Good’. Al vespre, mentre 
esperàvem que el curri del 
meu pare acabés de fer-se 
a foc lentíssim m’ensenyava 
a fer nusos. El primer que 
em va ensenyar va ser el 
‘figure of eight’ —el qual 
des d’aleshores acostumo a 
utilitzar per a reemplaçar el 
nus simple— i el ‘Monkey’s 
Fist’. Actualment es troba al 
port de Liverpool esperant 
l’arribada del nou trencagels 
‘Sir David Attenborough’ 
per a poder fer-ne dels ‘ice 
trials’ —proves de resistència 
al gel— a l’Antàrtida. A la 
fotografia m’ajudava a fer 
nusos utilitzant el cable de 
la planxa.

https://www.dropbox.com/s/zacmrwg6x8z6ehe/the%20short%20end%20on%20my%20right%20hand.WAV?dl=0


60

Es fa recerca bibliogràfica sobre nusos als llibres 
‘The Ashley Book of Knots’ i a ‘Paracord Fusion Ties’. 
Es troba una sèrie de nusos simples compatibles que 
si es combinen  poden generar una estructura en tres 
dimensions en forma de bol. 

D’altra banda es parla amb John R. Harper —
patró d’un trencagel durant quaranta-cinc anys— per 
a determinar els acabats dels testos sense necessitat 
de tallar la corda diverses vegades i així guanyar 
més resistència i suport. 

Existeixen molts tipus de corda i molts materials dif-
erents que poden compondre-la. Com es busca una 
corda amb una resistència alta es proven la corda de 
manila —ja que és resistent a l’aigua i flexible sense 
que s’estiri ni deformi—, la natural i la trenada.25

Pel que fa el material, es prova el cotó, el jute 
i el cànem.
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25 El primer prototip el real-
itzo amb la corda natural, la 
qual és fàcil de manipular i té 
un procés de fabricació força 
sostenible. El faig en petit 
format per a poder penjar-lo 
al balcó i veure com el clima 
l’afecta.i observo una vari-
ació en el color i la textura, 
ja que el sol la torna més 
seca. Així doncs arribo a la 
conclusió que si en un parell 
de setmanes ja es presenten 
aquests canvis en un futur 
aquest fet pot ser prob-
lemàtic, ja que podria causar 
el col·lapse de l’estructura 
de testos.

Després de fer recerca sobre 
nusos i cordes marítimes 
realitzo el segon prototip 
amb una major volumetria 
utilitzant corda de manila, 
coneguda per la seva 
resistència —és utilitzada 
per fer exercici, treballs de 
camp, etc.— però també per 
la seva capacitat d’encon-
gir-se quan es mulla. Aquest 
fet és problemàtic si es 
vol reutilitzar la corda que 
compon els testos, ja que els 
nusos es fan impossibles de 
desfer.

Per últim trobo la corda tre-
nada, la qual té la resistèn-
cia de la manila i el procés 
de fabricació sostenible de la 
corda natural. A més a més el 
seu trenat permet que la cor-
da sigui molt manipulable i 
que pugui realitzar els nusos 
sense cap mena de dificultat. 
Tota aquesta informació 
l’obtinc de l’encarregat de 
‘Cabos y Cuerdas Bizkaia’, 
la botiga a la qual truco per 
demanar pressupost de les 
cordes.
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A continuació s’il·lustra el procés que s’ha 
seguit per a crear els testos.

Per tal de realitzar un test amb una capacitat 
de 10 litres es necessiten 40 metres de corda d’1,5 cm 
de diàmetre —segons el gruix de la corda la capacitat 
augmentarà—.

Es comença presentant els nusos que es duen 
a terme al llarg del procés.

Fig.17

Fig.18

Fig.16
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1.  Es fa una cadena de 6 nusos escorredors 
(slipknots). Cadascun d’aquests tindrà una volta d’uns 
30 cm —aquesta distància correspondrà al recorregut 
de la base fins al cim del test —.26

Fig.19

26

27

27 Estreny la corda 
entre nus i nus de 
manera que estiguin 
tan junts com sigui 
possible perquè no 
et quedi un forat a la 
base del test.
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2. Es crea una volta davant el primer nus es-
corredor (slipknot) que s’ha fet (A). Es passa per dins 
de la volta B —de davant a darrere—. Després la volta 
B es passa per dins la A i s’estira la volta B per tal que 
sigui la volta A la que faci el recorregut. 

A

A

B

B

Fig.20

Fig.21
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A

B

Fig.22

3. S’estira la corda amb la que s’ha realitzat la 
volta A i es repeteix el procés amb la següent volta.28

28 Les 6 voltes B que has 
creat en el pas u bàsicament 
constitueixen l’esquelet del 
test. Assegura que a mesura 
que el vagis teixint no es 
desviïn gaire, d’aquesta 
manera, quan acabis de 
teixir-lo, totes les voltes B es 
trobaran a la mateixa distàn-
cia i formaran una estructura 
més sòlida i rígida.

4. Quan ja s’hagi realitzat el procés en totes 6 
voltes B, és moment de decidir quina forma tindrà el 
test que s’està realitzant. Com s’observa a l’il·lustra-
cions —Fig. 23 i Fig. 25— si cada vegada que real-
itzem els passos 2 i 3 estrenyem la corda crearem una 
estructura tubular vertical. En canvi, si realitzem el 
procés sobre una taula deixant corda entre volta B i 
volta B crearem una estructura més plana i horitzon-
tal.29
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29 L’estructura que realitzo 
és la horitzontal, ja que és 
necessari que el diàmetre 
del test sigui el més gran 
possible perquè els veïns de 
cada banda puguin arribar a 
regar-la.

Fig.23

Fig.24

 

És important tenir en compte que, en cas que 
es desitgi que les estructures teixides quedin 
amagades dins el test haurem de regirar-lo a mig 
procés. Si s’està teixint un test vertical, serà nec-
essari realitzar aquest pas al començament del 
procés —un cop s’hagin teixit per primera vegada 
les 6 voltes B—.30
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Fig.25

30 Més endavant me 
n’adono de l’especial valor 
de l’estructura tubular que 
realitzo accidentalment quan 
faig el primer prototip. El 
dia en què conec la Pati —la 
veïna del 5-2 de l’edifici del 
Carrer Sardenya— m’explica 
que als seus testos hi viuen 
desenes d’abelles. “Mira, si 
te fijas bien en la superfície 
de la tierra verás que está 
llena de agujeritos. A veces 
sacan la cabecita. Te enviaré 
una foto que hice el otro día 
a una abeja llevando trocitos 
de hojas y metiéndolas den-
tro de su nido. Es increíble, 
son muy inteligentes” 
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5. Per acabar el test és important deixar uns centíme-
tres de marge a les voltes B —tal com s’observa a la 
figura 25— per a realitzar amb aquestes els nusos 
de lligada de vaquer (lark’s head) amb l’extrem de la 
corda.

A

A

B

B

6. Una vegada s’hagi passat l’extrem de la corda per 
les lligades de vaquer fetes amb les 6 voltes es pro-
cedeix a teixir el test com ho faríem amb un teler. Es 
passa la corda 3 vegades per cada compartiment 
delimitat per les voltes B. Veure figura 28.

Fig.26

Fig.27
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Fig.28
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A

Fig.29

7. Quan s’hagi acabat de teixir el test es passa la cor-
da fent nusos de lligada de vaquer (C) a la part superi-
or del test creant noves voltes d’on el test serà penjat. 
Lliguem un nus simple amb la corda sobrant (C) a la 
corda B i tallem la corda sobrant. 

Si observem que els forats han quedat massa 
grossos per a posar-hi la terra directament, creem un 
llit de pedres a la base abans d’omplir el test.31

B

C
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31 Si la corda té tendència 
a desfilar-se amb l’ajuda 
d’una corda més fina s’haurà 
d’acabar. El procés con-
sisteix en embolicar la corda 
que hem tallat amb una altra 
de més fina i finalitzar-lo 
amb dos nusos simples.

8. Per acabar es realitza un nus d’as de guia —bowline 
knot, figura 17— aprofitant les voltes que s’han creat al 
pas 7. S’escull aquest nus ja que crea una volta resis-
tent que no es desplaça. A més a més, suportarà el pes 
tant inferior com superior i es podrà crear el següent 
test amb la mateixa corda.

TEST AC
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BAT
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B UN NUS 

D’AS DE GUIA

https://www.dropbox.com/s/xdyqvmjk5ybiq3b/papi%202.WAV?dl=0
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Les decisions de disseny estan basades en el contrast 
entre les veus que componen aquesta memòria. Per una 
banda trobem la veu en tercera persona —més formal i 
científica— i en blau la veu en primera persona, la qual 
narra les experiències de forma més personal i de-
spreocupada. 

Visualment, les caixes de text rectangulars en 
tercera persona representen els edificis i els ‘peus de pà-
gina’ en primera persona els testos penjats verticalment. 
S’afegeixen anotacions extretes del text en forma d’on-
dulacions que representen el recorregut de les abelles 
en volar i el de la corda que s’utilitza per a realitzar els 
testos. Aquestes serveixen per a trencar amb les formes 
més rectangulars i verticals que formen la base.

 La quadrícula està generada per les dades que 
s’extreuen del llibre ‘Animales Arquitectos’ de Pallas-
maa, quan es menciona la consistència del gruix de les 
cel·les de les abelles de la mel (0,0073mm) multiplicat per 
cent.32 

32 Que per cert, quan la 
divideixo entre aquest nombre 
màgic em quedo sobtada perquè 
cadascuna de les pàgines queda 
dividida en 35 parts exactament 
iguals.

 La delimitació de la caixa de text es fa de mane-
ra que el format A5 de cadascuna de les pàgines de la 
memòria es percebi com a més estret i per tant la verti-
calitat destaqui més.

 La tipografia és la ‘Or Lemmen’ —inspirada per 
l’’antiqua’ de Georges Lemmen — la qual ajuda a reforçar 
l’estètica de ‘llibre antic de botànica’ i per tant incon-
scientment ens porta a l’àmbit de la biologia.

A la gamma cromàtica es troben el negre i el blau 
violeta, els quals com s’ha mencionat anteriorment dif-
erencien cadascuna de les dues veus utilitzades. Es vol 
fugir de la combinació de groc i negre representatius de 
les abelles i es decideix canviar el groc pel seu comple-
mentari, el blau violeta.
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Or Lemmen fina
Or Lemmen fina cursiva
Or Lemmen prima

c=88 m=77 
y=10 k=0

c=0 m=0 
y=0 k=0

Les fotografies analògiques que apareixen al 
llarg del projecte —es diferencien de les digitals pel 
seu marge negre— estan fetes entre el març de 2020 
i el maig de 2021 i han estat revelades per l’estudi de 
fotografia BienBien (Barcelona). Aquestes tenen un 
fort contrast i granulat fi que els hi aporta una estètica 
crua i uns colors saturats. El carret que s’utilitza és el 
clàssic Kodak Portra 400.

El fotollibre es crea amb l’objectiu de donar 
visibilitat a les diferents variacions de façanes que 
trobem a la ciutat de Barcelona, manifestant així el fet 
que sí que seria possible guarnir les nostres façanes 
amb més aliment per a les abelles urbanes. Es can-
via la veu del missatge perquè siguin les abelles qui 
comuniquin directament.

Els brunzits de les abelles que s’esmenten a 
l’apartat de les motivacions personals són una gran 
font d’inspiració per totes les fases del projecte. 
Pel que fa a la memòria, es decideix posar títols de 
cançons per a cadascun dels apartats que es present-
en, incloent-hi també el títol.
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A l’hora d’elaborar el guió del vídeo es con-
sidera que és important incloure la cançó que dóna 
títol al projecte —God Save the Queen— de forma més 
personal. Per tant, s’idea una versió del tema, es com-
pon una nova melodia a veu i en Joan Vissi —productor 
i músic — produeix, enregistra i mescla el tema al seu 
estudi. 

La intenció musical del tema està basat en el 
llenguatge general amb el qual la memòria està com-
posta: la col·lisió de les dues veus contraposades. Els 
elements més identificatius que parteixen d’aquesta 
idea són la lletra de la cançó en conjunt amb la melo-
dia de la guitarra i la veu.

E
N

 JOAN ALS ‘APARATUS’
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ENREGISTRAMENT DE LA VEU PER LA VERSIÓ 

JO
A
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God Save the Queen - The Sex Pistols 
—cover produïda i mesclada per Joan Vissi. Música 
per Joan Vissi i veus per Marion Harper—.

Pel que fa a el vídeo, es realitza en cinc localitzacions 
diferents: el Parc de l’Estació del Nord, a l’hort de 
casa en Marc, el balcó de casa, el balcó de l’Angie i 
casa la Pati, la veïna del 5è pis, des d’on es pengen els 
testos. En primer lloc, les imatges volen transportar 
l’espectador a les abelles a la natura, més endavant 
a la natura dins la ciutat i per acabar els testos i les 
abelles dins la ciutat. 

EN JORDI G
RAVANT L’ANGIE I EN JAUME

https://www.dropbox.com/s/7mkvrmm9h2vwb20/GOD%20SAVE%20THE%20QUEEN%20MIX%2001%2006%202021%201.wav?dl=0
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‘Save the Queen’ ha estat un viatge intens on de prin-
cipi a fi s’ha anat descobrint nova informació de gran 
rellevància que hauria de comunicar-se a través de 
tots els medis possibles. 

Tot i que la ciutat de Barcelona cada vegada 
és més verda es considera, però, que existeix una falta 
de comunicació entre els habitants perquè aquestes 
accions siguin valorades i acceptades. 

La forma en la qual ens comuniquem i com 
està compost el nostre sistema d’habitatge és força 
individualista i moltes qüestions poden ser abordades 
amb més facilitat de forma grupal. Tot i que la con-
vivència és molt complicada i formar grups de per-
sones amb perfils tan variats a vegades és complex 
cal posar èmfasi en el fet que es comparteix edifici, 
bloc, ciutat i al cap i a la fi, planeta. La problemàtica 
més valuosa, però, continua estant la desinformació 
a la qual estem sotmesos, la qual és una clara conse-
qüència de la nostra visió de la propietat privada dins 
el sistema capitalista. 

Tot i això, és important mencionar que cada 
vegada hi ha més consciència dels beneficis que 
aporten els espais verds a la nostra salut, fet que és 
esperançador perquè l’habitatge a la ciutat i l’ús dels 
seus espais evolucionin. Perquè així pugui ser, però, 
és important que els catalitzadors en siguin els habi-
tants.
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A la maleïda quarantena i a Nunavut per l’aprenentat-
ge, als falciots, els eriçons, les cireretes d’arboç i la 
Lana. Als veïns del Carrer Sardenya, en especial a la 
Pati. A l’Octavi Borruel i en Carles Baiges per donar-
me la base per poder dur a terme aquest treball. A la 
Mònica Mestanza per ser el far d’aquest viatge intens 
cada dimecres. A la Montserrat Bosch pel material, 
l’entrevista, la visita a l’hort i el dinar boníssim. Thank 
you Tia for reminding me the most valuable knowl-
edge isn’t taught at school. A Angie —la vecina más 
‘cool’— por la inspiración y la energía. Jordi Vissi per 
ser el videògraf —i bateria— més professional amb qui 
podria comptar. En Joan Vissi per formalitzar i polir 
tot allò que ronda dins el meu cap i regalar-me el teu 
talent i paciència. Thank you papi to help me tie —and 
untie— all the knots to get where I wanted to. A Chichí 
y mamá, por las horas delante del telar y las clases de 
macramé y crochet. A en Jaume per llevar-me sa por 
i donar-me ses eines més polides fer aquest treball. 
Marta Janer per la companyia, els consells a les dotze 
de la nit i el teu adaptador —demà me’n compro un, 
t’ho prometo—. A la Juney per seguir obrint-me els ulls 
cada dia, fins i tot després de cinc anys.

A les abelles urbanes.
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Mapes conceptuals per fer la tria del tema. 
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Codis de materials d’interès del Materfad per tenir 
accés als proveïdors o la composició de cadascun 
dels materials. Disponible a: <http://es.materfad.com/
materiales/23>

La Tia i jo al Materfad.
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Entrevista Octavi Borruel

Entrevista Montserrat Bosch

Cristina Noguer

Clara Davis

Entrevistes a Octavi Borruel —Tècnic del Programa de 
Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona— i Mont-
serrat Bosch —Arquitecta Tècnica UPC i màster en 
Sostenibilitat—.

Mails intercanviats amb Cristina Noguer i Clara Davis 
durant el procés de selecció de materials.

https://www.dropbox.com/s/1w8jpcbby5v9gaz/Entrevista%20Octavi%20Borrell.WAV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ha8lblb661cny1/MONTSE.WAV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/be1rzg78xg1ikok/Screenshot%202021-06-06%20at%2017.44.43.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh0n31imy3dbyw1/Screenshot%202021-06-06%20at%2017.42.57.png?dl=0
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Fig.25 Estructura tubular a mitges
Fig.26 Extrem de la volta
Fig.27 Extrem de la volta amb un nus de Lark’s head
Fig.28 Estructura a mig teixir
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