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Shinrin - yoku·  森林浴  
en japonès i mandarí.

Significa “bany de bosc” i és 

una activitat que consisteix 

en realitzar una visita al 

bosc, sumergint-se en ell 

amb els cinc sentits,   amb 

la finalitat d’obtenir un 

benestar per a la persona 

o un benefici per a la seva 

salut gaudint i alhora sense 

fer malbé l’entorn.

    A la meva familia,

        A les meves amigues,

           A la Mireia,

              A les plantes,

                 A la natura.

A totes aquelles persones 

que m'han inspirat i 

motivat al llarg d'aquest 

trajecte que tan sols és a 

punt de començar.

Aralia
Fatsia Japonica.

Falguera
Pteridium aquilinum.



Sorus
Espores

Dins dels sorus es 
troben els esporangis

Fulla
Fronde

Pteridòfits
Plantes criptògames vasculars, que 

es reprodueixen mitjançant espores.

Tija subterrània
Rizoma

Nervis · Formats per tubs 

conductors que aporten aigua



Vaig néixer plorant, en un 

ambient urbà un 1997, on 

les edificacions a Barcelona 

ja eren prioritat; l’asfalt, els 

maons i el ciment aglomeraven 

l’atmosfera; uns colors més 

càlids i artificials n’exhibien 

el protagonisme, eclipsaven 

desconfiats d’esmena a les 

llavors innocents que creixien, 

exemptes de preocupacions 

sota els turons i les rambles on 

abans predominava el verd, la 

flora i la fauna...

Ara desperto més cap a l’interior, 

on el primer que percebo son els 

camps groguencs acabats de collir, 

els boscos frondosos prop del 

poble veí, la sèquia i els horts que 

té per fills, un ambient amb més 

quietud, més pau i tranquil·litat, 

on esdevé un punt de diàleg i 

connexió molt important. Però 

no me n’he allunyat del clima 

urbà, del meu origen, de les meves 

arrels, existeix un sentiment 

permanent en estat latent que em 

comunica que aquest diàleg entre 

regnes encara és recuperable i que 

el diàleg ha de ser més estrepitós, 

més sonor i concís.

Fulla de Presseguer amb taca bacteriana 
Prunus persica. 

Xanthomonas arboricola (bacteria).

Elaeagnus · Silverberry
Eaeagnus commutata.



Font d’inspiració en l’origen primitiu del projecte. 

La visibilitat de les arrels i com aquestes substisteixen mitjançant l’aigua em proporciona un 

millor enteniment i observació entorn la convivència que estableixo amb el regne vegetal.

Pothos.
Epipremnum Pinnatum.
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ABSTRACT ·  CAT

Symbiosis té com a arrel aquesta inquietud personal 

i desig de conèixer, d’observar, d’apendre, investigar i 

documentar estimacions al voltant de les subdivisions 

taxonòmiques dels organismes vius, aguaitar molt 

minuciosament cada detall que existeix en l’entorn, d’allò 

que es veu i allò que tampoc és visible. 

Així doncs la matèria que pretenc investigar i estudiar 

indaga exclusivament entorn la biodiversitat i el vincle 

entre espècies mitjançant un diàleg juntament amb una 

sèrie d’observacions i experiments sobre els seus respectius 

comportaments. També parlo sobre la convivència que 

emergeix davant de certes simbiosis entre espècies i regnes 

diferents, quins factors intervenen i com ho fan, els canvis 

que desenvolupen, la seva evolució constant, creixement... 

tenint en tot moment també una introspecció cap a mi 

mateixa de com evoluciono al llarg del procés.

Combinant el disseny experimental amb la ciència, 

assoleixo un resultat representat com una simbiosi final 

d'entre totes les investigacions i experiments, on es crea 

una connexió cíclica merament orgànica on totes elles 

nodrint-se a l'uníson determinen la forma final del projecte.

ABSTRACT ·  ES

Symbiosis tiene como raíz esa inquietud personal y deseo 

de conocer, de observar, de aprender, investigar y documentar 

estimaciones alrededor de las subdivisiones taxonómicas de 

los organismos vivos, acechar muy minuciosamente cada 

detalle que existe en el entorno, de aquello que se ve y de lo 

que tampoco es visible.

Así pues la materia que pretendo investigar y estudiar 

indaga exclusivamente en torno a la biodiversidad y el 

vínculo entre especies mediante un diálogo junto con una 

serie de observaciones y experimentos sobre sus respectivos 

comportamientos. También hablo sobre la convivencia que 

emerge ante ciertas simbiosis entre especies y reinos diferentes, 

qué factores intervienen y cómo lo hacen, los cambios que 

desarrollan, su evolución constante, crecimiento... teniendo 

en todo momento también una introspección hacia mí 

misma de cómo evoluciono a lo largo del proceso.

Combinando el diseño experimental con la ciencia, logro 

un resultado representado como una simbiosis final de 

entre todas las investigaciones y experimentos, donde se 

crea una conexión cíclica meramente orgánica donde todas 

ellas nutriéndose al unísono determinan la forma final del 

proyecto.

ABSTRACT ·  EN

Symbiosis is rooted in this personal concern and desire 

to know, observe, learn, research and document estimates 

around the taxonomic subdivisions of  living organisms, 

lurking very carefully every detail that exists in the 

environment, what is seen and what is not visible either.

Thus the subject that I intend to investigate and study 

inquire exclusively around biodiversity and the link 

between species through a dialogue along with a series 

of  observations and experiments on their respective 

behaviors. I also talk about the coexistence that emerges 

before certain symbioses between different species and 

kingdoms, what factors are involved and how they do it, the 

changes they develop, their constant evolution, growth... 

having at all times also an introspection towards myself  of  

how I evolve throughout the process.

Combining experimental design with science, I achieve a 

result represented as a final symbiosis between all research 

and experiments, where a purely organic cyclic connection 

is created where all of  them nurturing in unison they 

determine the final form of  the project.

CONVIVÈNCIA ENTRE ESPÈCIES ·   RELACIÓ HUMÀ/NATURA ·   SIMBIOSI ·   BOTÀNICA ·   DISSENY EXPERIMENTAL 



IDEES NUCLI  ·   ÒRBITA ·   SATÈL·  LIT

Idees satèl·lit.
Falguera.

Rumohra adiantiformis.

Idees òrbita.
Flor d’ametller.

Prunus dulcis.

Idees nucli.
Ginkgo.

Ginkgo biloba.
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És amb l’arribada del virus SARS-CoV-2 i com a conseqüència, 

la quarantena i el confinament, on realment té arrel aquest 

fenòmen tant valuós que li dono als passejos, vaig tenir la gran 

sort d’haver crescut en un ambient campestre, a l’interior del 

Bages en un poble de pagesos rodejat de camps i boscos, valoro 

cada instant en el que puc sortir per les tardes abans del toc de 

queda i aprofito cada moment per veure com evoluciona el meu 

entorn. 

Fa molts anys la meva mare em va lliurar una peça de fusta 

dedicada a premsar plantes i flors que va ser creada i dissenyada 

pel meu pare com un regal per ella; I és aquí on, a passos de 

formiga, cada cop que anava a passejar i em trobava una fulla o 

plantes pel camí, les agafava i quan arribava a casa les posava entre 

les dues fustes i les deixava reposar durant un període de temps 

extens perque perduressin. A cada sortida quedava meravellada 

per la quantitat d’espècies diferents que em trobava pel camí, 

sentia una atracció i una connexió molt forta que cada cop 

m’anava despertant més desig per conèixer i admirar; Agafava la 

meva bossa i aprofitava tota la tarda per anar d’excursió pel bosc 

per agafar més fulles caigudes de tipologies diverses per afegir-

les a una col·lecció que vaig iniciar en el confinament que són 

ordenades cronològicament. Amb aquest recull pretenia crear 

diferents obres de disseny personals degut a la gran varietat 

de mostres que havia arribat a col·leccionar, i així tanmateix, 

tenir l’oportunitat de poder-les classificar i observar-les 

de més aprop per a futurs projectes. 

MOTIVACIONS ·  
La importància dels passejos

Agnes Denes
Weathfield  Confrontation  ·  1982

Diàleg entre l’urbà i l’entorn rural.

Al maig del 1982 es va plantar un camp de blat de dos 

acres en un abocador a la part baixa de Manhattan.

Alan Sonfist
Animal Fantasy · 1972

Artista pioner del moviment Land-art.

“Whereas, my body is my museum, it’s my history. It 

collects and absorbs observations — interactions. It 

is the deciphering of these recordings that I project 

into the outside world. My boundaries define the 

world of art. I clarify my own common boundaries in 

relationship to the outside, whether it be the room I 

exist in, the country I exist in, the univers I exist in. By 

adding other awareness. I am constantly redefining 

my boundaries and projecting these awarenesses 

into my art.”

Aquest present artesanal crea un punt 

molt clau en la meva forma d’observar 

i viure, començo a adonar-me’n del que 

em rodeja, del que puc plasmar, inventar, 

crear, dissenyar; se m’obria un món de 

possibilitats col·losals davant la mirada, 

sense percebre prematurament que 

aquest acte de recollir fulles i premsar-

les es convertiria en un recull i recerca 

de documentació diaria del que seria en 

un futur, ara present, un vincle vigorós 

que formaría part de la meva vida molt 

més important que el que podría ser un 

senzill i modest enregistrament continu 

de tots els arquetips que recullo de totes 

les estacions.

Ara tinc una mirada molt més ferma i 

amb més desig per conèixer; cada cop que 

surto a passejar, a caminar pel bosc, pel 

camp o fins i tot a l’entorn urbà observo 

un món diferent en cada cantonada, rere 

un arbre, enmig d’un camp de flors, sota 

les pedres, en les fulles...; el ritme de la 

vida actual és ràpid, estressant i inestable, 

pel que per a mi els passejos són una 

ecoteràpia, i trobo que el fet d’apendre 

a observar constantment el nostre entorn 

és una de les experiències més valuoses 

que hi ha; 

Apendre també a respectar i a entendre 

la natura, com viu, què necessita, la seva 

comunitat, el vincle que té amb els altres 

animals i el cicle que creen. Sempre ha 

tingut un component molt atractiu en 

mi tot el que signifiqui o que envolti 

la botànica, la vegetació, les plantes... 

M’atrau en certa i forta manera el silenci 

ple de rumors i la bellesa que es troba en 

tota la natura, el bosc, el camp, els rius, 

la muntanya... i la tranquil·litat i pau que 

emeten, tota la relació i connexió que té 

amb el món que l’envolta, però sobretot 

la correspondència i unió que suposa 

quan intervenen tots els éssers vius junt 

amb l’humà en un diàleg recíproc.

Existeixen molts matisos i connotacions 

entorn aquest vincle entre l’humà, éssent 

aquest l’única espècie dins el regne animal 

que investigo, amb els altres regnes del 

mateix domini que demostren que hi ha 

més que semblances entre espècies. 

Però no és aquí on neix aquest afany i 

dedicació entorn a tot el que envolta la 

botànica com a tema principal, si més no, 

el fet d’investigar tots els regnes dels éssers 

vius comença d’una manera molt suau, 

imperceptible i lenta. 

http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html
https://www.alansonfist.com
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Violer groc · Alhelí
Erysimum cheiri.

Amb les fulles i plantes que recol·lectàvem, 

n’admiràvem la bellesa de les fulles seques, 

inmortalizades en la mateixa forma 

natural en la que es van posar, en certa 

manera, no s’han pansit del tot, tenir-les 

en aquell estat latent em recordàven a la 

paradoxa del gat de Schrödinger, ja que en 

el meu entorn i al meu costat, eren vives.

A mesura que jo anava creixent,  sentia un 

vincle encara més potent i fort amb la vegetació, 

les estacions, els elements, els espais exteriors, 

així com els altres regnes com els fongs i les 

bacteries i la pau que dóna la introspecció 

d’una mateixa dins els àmbits naturals on en 

certa manera es troben l’individu i la botànica 

a soles, on es crea un diàleg molt bonic i 

vigorós, inclús amb capacitats remeieres, on 

el llenguatge va més enllà d’enteniment, on 

vaig entendre que el meu caràcter i persona 

canviaven quan era lluny del soroll urbà i de la 

societat però canviava aprop de la natura i de 

la tranquilitat d’un espai exterior natural ple 

de vida.

És quan emprenc la meva etapa de maduresa 

que començo a entendre la moral i la ética i el 

què significa el respecte com a paraula en la 

seva totalitat.

El fet de tornar-me vegetariana, de 

manifestar pensaments igualitaris 

i diferents entorn altres espècies i 

alhora tenir més conciència entorn 

la falsa hegemonía de l’humà, fa que 

m’adoni de que les coses no estàn bé; la 

“piràmide” de regnes on es posicionen 

els éssers vius demostra que estem per 

sobre de les altres espècies, pretenc 

demostrar mitjançant aquest projecte 

que realment totes formem part de la 

mateixa Terra i som capaces de conviure 

entre iguales sense cap tipus d’alçament 

de poder i abús per part nostre cap als 

altres regnes; l’antropocè ja no obté 

la mateixa posició d’antany, si més no es 

rebaixa d’una manera més horitzontal 

amb les altres espècies, on mantenen 

una relació i diàleg de convivència amb 

el petit univers invisible que m’envolta, 

on sempre és present la l’aprenentatge.
Premsadora de flors de la meva mare

Estampació de fulla de vinya amb tinta xinesa feta per mi.
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MOTIVACIONS ·  Referents primogènites

Alicia Lourteig
Botànica argentina. Especialista 

mundial de les oxalidaceae. 
Va ser escriptora i farmacèutica 

i va obtenir un doctorat en 

Bioquímica i Farmàcia. Va 

realitzar numeroses missions 

exploratories i estudis de la flora 

arreu del món.

Anna Atkins
Anna Atkins va ser una botànica 

anglesa, co-creadora de les 

cianotípies. És considerada la 

primera dona fotògrafa i va ser 

la primera persona en publicar 

un llibre il·lustrat exclusivament 

amb imatges fotogràfiques de 

les algues en el 1843.
Al llarg de tot el projecte m’acompanyen moltes referents de la mà que em guien i 

m’ajuden a contrastar els arguments que explaio, em duen a ser concisa i coherent  

en tot moment del treball i sobretot m’inspiren; Però hi han unes referents en concret 

que desde l’inici del projecte i durant les investigacions prèvies, s’han convertit en les 

pioneres i referents reals d’aquest treball, degut a que també van ser les primeres en el 

seu camp i en investigacions que es van dur a terme fa molts anys on elles van ser les 

que van crear, redactar, ilustrar, catalogar i demostrar entre altres feines el que seria 

la botànica d’avui en dia i, probablement sense elles avui no tindriem ni la meitat de 

coneixements entorn el regne vegetal que coneixem.

El fet de conèixer les investigacions i obres d’aquestes científiques i botàniques més 

introspectivament fa que agafi més confiança a l’hora de palpar i treballar la tesi 

que construeixo al llarg d’aquest estudi i documentació diaria del meu entorn; de les 

seves referències n’extrec en la seva plenitut el que siguin exploradores i observadores 

nates, tenen un afany infinit per conèixer i per contemplar el que les envolta, volen 

desxifrar les veritats de l’entorn, viatgen i descobreixen noves mirades, també són 

creatives i grans artistes, vinculen el disseny amb la ciència, transfereixen els seus 

coneixements i apreciacions a llibres, dibuixen, ilustren i fotografien l’entorn natural, 

documenten a la seva manera les diferentes espècies que es van trobant pel camí que 

no van ésser descobertes fins que elles les van admirar.

Es pot observar com plasmo i desprenc la seva referència al llarg de totes les meves 

investigacions; la necessitat de sortir a l’exterior, un medi natural per poder descobrir, 

per poder inspirar-me i trobar, conèixer i documentar el que m’envolta, per produïr 

i crear finalment un conjunt de peces que compleixi amb tot aquest conjunt cíclic 

que formulo juntament amb un diàleg constant amb elles i moltes altres referents que 

m’han acompanyat fins al final.

Blanca Catalán
Considerada la primera botànica 

espanyola. Va ser la seva mare la que 

va despertar en la naturalista una gran 

vocació per l’estudi de la botànica. La 

jove recol·lectava plantes de la zona i les 

dibuixava al seu quadern, detallant les 

seves característiques amb encertades 

descripcions. Va aconseguir formar un 

petit i selecte herbari amb exemplars 

tot just coneguts en el seu temps.

Lilian Suzette Gibbs
Botànica i exploradora 

anglesa. Se la considera 

una autoritat en la 

vegetació i flora 

de muntanya. Era 

coneguda per les seves 

expedicions a llocs 

llunyans; al 1910 va 

ser la primera dona en 

ascendir a la muntanya 

Kinabalu (Malàisia). Va 

identificar i va nomenar 

145 espècies.

Ynes Mexia
Botànica mexicana · nord-americana. És coneguda per la seva 

col·lecció d’espècimens de plantes de regions de Mèxic i d’Amèrica 

de Sud. Se la recorda per la seva experiència i coneixement en 

el món de les expedicions botàniques, per la seva capacitat de 

resistència a les condicions més dures, pel seu treball meticulós i 

les seves habilitats com a recol·lectora.

Jeanne Baret
Botànica i exploradora francesa.

Va ser la primera dona a donar 

la volta a el món, disfressada 

d’home. Després de gairebé 

deu anys navegant i visitant 

diferents regions, Jeanne Baret 

va tornar a París (1776) amb 30 

caixes segellades contenint 

5.000 espècies de plantes 

recol·lectades durant el seu 

viatge al voltant de el món.

Jane Colden
Botànica  nord-americana. Entre 1753 a 

1758 Jane Colden va catalogar la flora 

de Nova York, recopilant espècimens i 

informació de més de 300 espècies de 

plantes. Va desenvolupar un sistema 

per a la presa d’impressions de fulles, i 

va ser també una experta il·lustradora.

https://mujeresconciencia.com/2014/12/17/alicia-lourteig-botanica/
https://mujeresconciencia.com/2019/04/23/anna-atkins-creativa-cientifica-del-siglo-xix-que-vinculo-la-botanica-y-la-fotografia/
https://mujeresconciencia.com/2019/05/28/blanca-catalan-de-ocon-primera-botanica-espanola/
https://mujeresconciencia.com/2014/09/10/lilian-suzette-gibbs-botanica/
https://mujeresconciencia.com/2014/07/27/jeanne-baret-botanica/
https://mujeresconciencia.com/2015/05/24/ynes-mexia-botanica/
https://mujeresconciencia.com/2015/03/27/jane-colden-botanica/
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Melia azedarach.
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M’he adonat que, observant la natura i obrint molt minuciosament la mirada, no 

només amb les connotacions verdes o vegetals que es pot percebre, es pot també 

visualitzar un munt de regnes en l’entorn natural, i vida on normalment no se li 

atribueix vitalitat, com per exemple l’existència de liquen a les roques ineertes, 

germinació en un lloc molt concret, moviment i creixement, respiració i diàleg....

Quan es tracta de relacionar i fer simbiosi entorn les similituds que existeixen 

entre espècies, podem extreure un gran llenguatge i comparativa tant externa com 

interna, fent aquest mirall ens n’adonem que no som tan distants i diferents, si 

més no, que el que busquem és una afinitat mútua en la que totes les parts surtin 

beneficiades l’una de l’altra, una acció d’afecte, d’amor i esment, recordant-me 

aquest gest a la etnobotànica, degut a que estudia la relació entre els grups 

humans i el seu entorn vegetal amb l'ús de les plantes en els diferents espais culturals 

i en el temps.

Aquesta consideració d'esment, més enllà de l'estudi etnobotànic, esdevé partidària 

d’atribuir-se a tot l’entorn, a dins de casa, a fora al bosc, als camps, als carrers, a 

l’hora d’escollir també i ser conscients de l’estat del medi ambient, de l’orgànic, del 

reciclatge, ser conscients de les estacions, de l’estat de la materia i l’evolució. 

Vull parlar d’aquesta convivència encara perenne i en auge, que definirà un 

diàleg entre aquestes espècies on esdevindrà una línea i successió d’experiments, 

demostrats i presentats mitjançant una constel·lació d’objectes de disseny, 

simbiòticament investigats juntament amb la ciència, per tal de preveure aquest 

estat de convivència i similituts que n’observo.

INTRODUCCIÓ ·
Per què aquesta simbiosi?

Simbiosi.
No parasitària entre 

espècies del mateix 

regne. Entre un roure 

(Quercus) i una heura 

(Hedera).



24 25

SIMBIOSI · PARASITISME

Una estreta relació en la qual un dels 

participants, el paràsit, depèn de l’altre, 

l’hoste o amfitrió, i obté algun benefici. 

En la majoria dels casos de parasitisme 

l’hoste percep un dany o perjudici per part 

del paràsit en algun moment del cicle.

EXEMPLES.

Els àcars necessiten un hoste 

del qual alimentar-se per poder 

sobreviure, causant numeroses 

enfermetats infeccioses.

EXEMPLES.

L’exemple més clar de simbiosi mutualista on 

ambdúes parts surten beneficiades, és on les flors 

són polinitzades per les abelles per crear el nèctar.

Les flors necessiten la dispersió del pol·len 

d’una flor a una altra per poder-se fertilitzar.

SIMBIOSI · MUTUALISME

És una interacció biològica, entre 

individus de diferents espècies, 

on tots dos es beneficien i 

milloren la seva aptitud biològica. 

Les accions similars que ocorren entre 

membres de la mateixa espècie es 

diuen cooperació i el mutualisme es 

diferencia d’altres interaccions en 

les que una espècie es beneficia a 

costa d’una altra o altres espècies;
SIMBIOSI · COMENSALISME

Forma d’interacció biològica en la qual un 

dels intervinents obté un benefici, mentre 

que l’altre no es perjudica ni es beneficia.

EXEMPLES.

Els ocells creen nius amunt dels arbres per protegir-

se però no interfereixen ni afecten en el seu cicle 

vital.   El liquen i els briòfits també formen part de la 

simbiosi comensalista, ja que no fan malbé la roca.
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OBJECTIUS

 

Durant tot el procés i al llarg de tot el projecte, el meu objectiu principal 

és donar visibilitat als cicles interconnectats que són ferms en les relacions 

interespecífiques de simbiosi entre espècies, més concretament indagant 

en investigacions entorn l’humà i el regne vegetal, on aquest mateix 

estudi pren forma i volum sobre les possibles relacions de simbiosi que hi 

han entre els dos regnes, observant constantment el que m’envolta.

En tant que aquest objectiu està marcat profundament per una relació i 

vincle vital entre ambdues espècies, la investigació al llarg de tota la tesi 

s’ha realitzat des d’aquest mateix punt de vista vigorós, i per tant, des 

de l’experimentació en la convivència entre les espècies que m’envolten. 

Tant a casa meva com al medi natural exterior creo un vincle i diàleg 

amb els regnes i espècies del mateix domini en comú.

D’aquest objectiu principal n’han sorgit, al llarg del projecte, objectius 

secundaris que s’han anat desenvolupant gràcies a aquest diàleg constant 

entre els vincles que mantinc juntament amb l’entorn; el primer de tots, de 

l’observació d’altres espècies que apareixen o es descobreixen en aquesta 

simbiosi de l’humà i la planta, i com aquest llenguatge que interpreto amb 

el regne vegetal m’ha dut a determinar altres objectius més interessants 

que intensifiquen aquest afany d’observació i coneixement.

Mostrar la complexitat d’aquesta relació, i com aquesta complexitat 

comporta la interrelació de múltiples ecosistemes que, a primer cop d’ull, 

són invisibles a la nostra mirada.

Vinculant la ciència amb el 

disseny, proporciono uns resultats 

experimentals que mostren d’una 

manera molt més sensorial i personal 

les experimentacions i experiències 

que he mantingut perduradament 

en tot el recorregut del projecte.

Finalitzant el projecte amb una 

constel·lació d’experimentacions on 

es pugui veure d’una manera més 

visual tot el meu procés i evolució 

introspectiva, i també dur una petita 

porció de la meva mirada com a 

humana admirant el meu entorn.

Falguera · Polipodium vulgare
Les falgueres són esporòfits ja que es 

reprodueixen mitjançant espores i no llavors. 
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METODOLOGÍA

Des de molt abans que ja començava a crear projectes que connectessin l’humà amb la 

botànica, però d’una manera no tan sensorial i potenciada, ni amb la mirada que tinc ara tant 

desenvolupada durant el confinament; per llavors creava projectes visuals connotant atributs 

humans amb els vegetals, comparava imatges, anatomíes i taxonomíes d’ambos regnes per tal 

de demostrar i aclarir les moltes similituds que tenim mutuament.

En aquest treball investigo com reaccionen les espècies i els regnes que m’envolten, no només 

en el vegetal ja que constantment hi ha un diàleg molt important en el quan intervenen 

diferents factors, comparo també aquests resultats amb la nostra veu, la nostra pell, com 

reaccionem, com mutem... i fer una comparativa de totes les experimentacions dutes a terme, 

de manera analògica i artesanal, combinant paper, dibuixos, fotografies, diferents materials 

entre d’altres. 

Creo una investigació basada en l’observació sensorial, a través de l’experiència que obtinc dels 

passejos al bosc, al camp, la muntanya, als voltants del meu poble..., aquestes experimentacions 

entorn les sortides em fan reflexionar noves idees i valoracions que em duen a experimentar a 

casa meva; experimentar amb la germinació en diferents materials, crear vida, i alhora tenir 

la constant observació de les espècies vegetals i els altres regnes del meu entorn i a casa on hi 

visc en convivència. 

Paral· lelament faig una investigació a través de veus especialitzades com Stefano Mancuso, 

Donna Haraway, Steven Johnson, Lynn Margulis o Rosi Braidotti en relació a les 

espècies, també cerco connexions amb artistes i dissenyadores referents i ho poso en diàleg 

amb la meva pràctica experimental. 

Durant el transcurs de la investigació, duc a terme una documentació fotogràfica de les 

experimentacions, així com un diari de notes on descric els resultats i les vivències que tinc, 

esbossos i dibuixos del que m’envolta i em rodeja. 

Inici del projecte.
Passejos.

Descartament.
No treballar amb les

plantes seques de l’àlbum.

(col·lecció).

Tema.
Estudi simbiòtic 

entorn l’humà 

amb la planta.

Decisió.
Treballar amb plantes 

que estiguin vives.

Convivència.
Existeix una relació molt forta 

amb el meu entorn que no 

només inclou a les plantes.

Entorn.
Observar 

el meu 

entorn i als 

éssers vius 

que hi

habiten.

Experimentacions.
Investigació amb 

els diversos regnes 

que m’envolten.

Simbiosi.
El meu treball engloba finalment 

la investigació entre espècies creant 

una relació de simbiosi i diàleg entre 

els regnes del mateix domini i jo.

Final del projecte.
Presentació.
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La memòria llavors, al ser realitzada per 

una investigació constant i tenir el temps 

com a factor principal, s’organitza a partir 

d’un ordre cronològic que proporciona una 

maduració i evolució del projecte, on totes les 

experimentacions, experiències i pensaments 

metodològics construeixen una memòria linial 

i coherent en el temps. La metodología del 

projecte no consta doncs de la memòria com a 

documentació i una formalització final, si més 

no tota la tesi també forma part de la mateixa 

formalització ja que proporciona totes les 

evidències i estudis que s’han anat fent al llarg 

del procés, per tant, les investigacions que hi 

són a dins formen gran part del resultat final.

Les paraules que són assenyalades en el text 

de les investigacions en negreta i d’aquest 

color, equivalen a una paraula amb transfons 

explicatiu que s’explica més endavant de la 

memòria en un glossari final on s’esplaien 

totes les definicions, i totes les imatges que 

expliquin els estudis i treballs de referents que 

m’han servit de guia al llarg del procés, són 

tots vinculats a un hipervincle que els duu a un 

link virtual per poder visualitzar-ho millor; els 

termes científics al fer-hi clic, van al glossari.

Tots els esquemes d'índex, a l'igual que 

els	 resultats	 finals	 són	 vinculats	 a	 les	 seves	

respectives pàgines explicatives fent clic a 

sobre dels títols. (Ex. pàgina 35 i 178); clicant 

sobre l'encapçalat d'amunt a la dreta de cada 

pàgina, tornes a l'índex principal (pàg. 35);

En el cas dels resultats, per retornar a la 

imatge on són tots els experiments (pàg. 178),  

només caldrà fer-hi clic a sobre del títol de 

cada apartat en qüestió.     (Ex. ALGAE)

També, al llarg de tot l’estudi i tesi del treball, 

vinculo el procés amb un diàleg constant entre 

les meves experimentacions i observacions 

amb lectures i referents artístics, científics i de 

disseny. 

Tanmateix, en tot el procés del treball la 

memòria és ordenada de manera cronològica 

a mode de lectura linial, és a dir, en l’apartat 

d’investigacions es pot veure que entremig 

apareixen unes experiències, que han 

succeït al mateix moment o dies després 

de les investigacions o a la inversa; per tant, 

la memòria es llegeix de forma successiva i 

seguida en tot moment, sense trencar amb el 

fluix dels estudis i observacions.

Aquestes experiències de les que parlo 

transmeten sensacions i pensaments que he 

tingut mitjançant els passejos i demostren com 

m’he sentit en tot moment, i possiblement són 

la part més important i veraç de tot el projecte, 

són els pilars i la base essencial de tot l’estudi. 

De les experimentacions i observacions que 

mantinc quan surto a l’exterior i creo un diàleg 

entre la natura i els meus sentits, neixen les 

investigacions i els resultats que duo a terme.

Stefano Mancuso
Les teories d’Stefano Mancuso van ser de gran 

ajuda en el meu desenvolupament del treball, 

més concretament tot l’argument que manté 

entorn la intel·ligència de les plantes i com aquests 

organismes primitius ens porten molt d’avantatge. 

Tot i que no tinguin capacitat de movilitat i siguin 

organismes arraigats al sòl, es poden moure però 

no desplaçar-se. Una planta veu, sent i respira 

per tot el seu cos, es nutreix i raona, tenen les 

mateixes funcions que nosaltres, però per alguna 

raó sempre busquem en altres organismes allò 

que nosaltres ja tenim, les mateixes similituts, 

sense preveure que elles contenen estructures i 

factors molt més intel·ligents que nosaltres, no 

tenen sistema nerviós, però senten i son éssers 

molt sensibles i cognitius, també són molt bones 

a l’hora d’identificar certes feqüències i longituts 

d’ona, ja que les arrels perceben i emeten sons.

Donna Haraway 
En el seu llibre When Species Meet, Haraway 

medita sobre la intersecció entre la humanitat 

i com veiem als altres organismes. Indaga 

molt en el terme espècies de companyia i a 

què ens referim quan afegim “companyia” 

a una espècie, com si la féssim nostra, dels 

éssers humans. Aquí aprofundeix en aquest 

fenòmen per contemplar des d’aprop les 

interaccions dels humans amb els animals 

domèstics. N’observa els microorganismes 

i explora hàbilment els aspectes filosòfics, 

culturals i biològics de les trobades i el 

diàleg entre animals i humans.

Lynn Margulis
La biologia evolutiva se centra, des dels seus inicis, en l’estudi d’animals i plantes, als quals 

es considera actors de les innovacions que han conduït als màxims nivells de complexitat i 

especialització. Per Margulis, aquests organismes de superior complexitat són comunitats 

d’individus menys complexos capaços de sobreviure i va formular la hipòtesi que els bacteris serien 

els autors d’aquesta complexitat i dels actuals refinaments dels diferents organismes. A una visió 

d’animals, plantes i, en general, de tots els pluricel·lulars com a éssers individuals, contraposa 

la visió de comunitats de cèl·lules autoorganitzades, atorgant a aquestes cèl·lules la màxima 

potencialitat evolutiva, les quals va considerar el motor de l’evolució. L'aportació més important 

de la biòloga és considerada la Teoría Endosimbiòtica. 

Steven Johnson
De la visió d’Steven Johson en el seu llibre 

Sistemas emergentes,  n’extrec arguments 

molt rics i vàlids que m’acompanyen en 

el procés de documentació del projecte. 

M’ajuda a enriquir les meves observacions  

de l’entorn les quals coincideixen quasi en 

un 100% amb les seves a l’hora de parlar 

del patró que tenen les formigues, com 

parla del moho de fango, com percep 

l’emergència i també com interpreta el 

sentit de colònia en els microorganismes 

i com existeixen éssers que poden tots a 

l’hora ser “marcapassos”, és a dir, que un sol 

organisme pluricel·lular pugui dónar ordres 

gràcies al procés d’agregació, el qual dicta 

que no hi ha un únic líder que doni ordres, 

si no que tots a l’hora generen accions que 

els duen a determinar una acció comú, 

mantenint connexions entre ells. 

Possiblement el referent que més m’ha 

inspirat i motivat en tot el desenvolupament, 

el seu llibre m’ha aconsellat i guiat en les 

annotacions que anava registrant a cada 

sortida a l’exterior. Els seus raonaments i 

referències en el llibre m’han dut a pendre 

decisions importants entorn el treball 

obtenint com a conseqüència una mirada 

més atenta cap als ecosistemes i a les 

simbiosis que contemplo.

Rosi Braidotti 
La filòsofa Rosi Braidotti ens remet a un futur no 

gaire llunyà en el qual l’espècie humana deixarà 

de ser la mesura de totes les coses. En aquest 

món posthumà, fent referència al seu llibre : Lo 

Posthumano, un dels interrogants principals als 

quals ens enfrontarem és quin ha estat i quin serà 

el nostre vincle amb les diverses formes d’alteritat 

humana, tant velles com noves, preexistents i 

creades. Segons Braidotti, aquest serà un moment 

fonamental per repensar la nostra relació amb qui 

ha estat fins ara l’altre per excel·lència: l’animal.
//    Exemple            Symbiosis

https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/stefano-mancuso/227141
http://www.medicinayarte.com/img/margulis-%20lynn%20-%20planeta%20simbiotico.pdf
https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/donna-haraway/228145
https://stevenberlinjohnson.com
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/rosi-braidotti/230241
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QUIN ÉS EL MEU PAPER 
COM A DISSENYADORA?

En el trancurs del treball final he notat un gran canvi en mi mateixa i alhora, com he après 

molts altres conceptes importants a tenir en compte per poder seguir per la via correcta, ser 

fidel i constant al llarg de tota la metodología, aprendre que existeix una moral gris que em 

fa acceptar i compendre en tot moment que hi han coses que no es poden resoldre de fàcil 

manera, si més no una altra convicció que tinc és observar, mantenir-me neutral i documentar 

tot el que em vagi trobant i experimentant per poder-ho interpretar a la meva manera.

La meva missió com a dissenyadora davant d’aquesta recerca és aprendre i millorar en la meva 

totalitat, connectar les recerques que vagi anotant, ser orgànica i respectuosa amb el medi 

ambient, ser ètica i moralment propera amb la natura, és a dir, crear un vincle amb els regnes 

que vagi més enllà d’un cert anàlisi o estudi, meditar i valorar constantment aquesta plàtica.

Aprofitar, també, aquesta investigació per compartir la meva experiència amb el món i mostrar 

aquest vincle vital i de simbiosi entre espècies que he mantingut en tot el procés; exposar-ho 

generant un espai de diàleg entre la ciència i el disseny i veure com tot aquest cúmul d’anàlisis 

proporciona un resultat experimentatiu que expressa i em representa com a persona i com a 

humana.

És un objectiu i una relació d’enteniment del més pur mutualisme simbiòtic que s’ha de polir 

dia a dia, i mostrar aquest vincle, aquest diàleg al món amb el llenguatge que hem creat 

conjuntament amb  l’entorn, és la meva més humil empremta i símbol com a dissenyadora.
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INVESTIGACIÓ ·  EXPERIMENTACIONS ·  EXPERIÈNCIES

Entorn les observacions que duc a terme quan 

surto a passejar o tinc alguna experiència del meu 

entorn, n’extrec mitjançant aquesta admiració 

cotidiana idees per poder experimentar de més 

aprop aquesta relació i connexió entre l’humà, 

éssent aquest l’únic ésser viu que estudio en 

mode introspectiu dins del regne animal (no 

intencionadament) juntament amb els altres 

regnes del petit univers que m’envolta; creant 

així una harmonia d’estudis diaris al voltant 

de tots els regnes i espècies, de les plantes, dels 

bacteris, dels fongs i el que s’amaga, el que 

és invisible a la vista però que hi és i no ens 

n’adonem.

És amb la base de les experimentacions que 

parlo des d’un posicionament ètic i moral 

d’acord amb el respecte recíproc i amb una 

simbiosi totalment mutualista, on l’humà no 

esdevé un model superior ni amb més poder, si 

més no com un company i amic, que crea llaços 

indestructibles i forts mitjançant la convivència 

i l’esment comú.

A partir d’aquestes experimentacions 

m’apropo més a entendre el 

funcionament del meu entorn, i com 

a conseqüència, com és la vida en la 

seva veritable essència davant meu; 

n’aprenc la plena importància de crear 

un vincle amb la natura, però deixant-li 

espai i també independència, tal i com 

nosaltres la tenim, deixar-la créixer i 

desenvolupar-se; també valoro com 

m’afecta a mi aquesta observació atenta 

cap a l’exterior i també dins de casa 

meva; formalitzant aquesta convivència 

de la que parlo veig, com jo com a ésser 

viu i humana canvio lentament, com les 

espècies que estudio em guien i em duen 

de la mà, a cada passeig o experimentació 

n’aprenc un pensament diferent, valoro 

idees que mai m’havia plantejat i així, 

creo una línia i un cicle vigorós entre 

totes les espècies que m’envolten, creem 

un diàleg d’enteniment i estima que fa 

que es trenqui la jerarquía de poder 

creant un entorn de serenitat i calma 

mutu benefactori per totes les parts que 

hi participen.

Esquema linial cronològic de totes les investigacions, experimentacions i experiències per ordre

Per anar a la pàgina, prémer a sobre
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L’origen del projecte en si comença amb les experimentacions que es duen a terme a 

l’assignatura d’en Diego i la Mireia, aquí em fan veure com vull abordar el projecte i per 

altra banda quin és el meu posicionament davant el tema que escullo, quina mirada li 

dedico, quin diàleg interpreto, i quina ètica i moral segueixo. 

La primera experimentació entorn el tema va ser crear cromatografies de les fulles, 

és a dir, extreure’n el pigment, la clorofil·la, els carotens i la xantofil·	la que té cada 

planta xafant-les i afegint-hi alcohol etílic; amb aquesta barreja ja feta es pot veure el 

pigment que deixa la clorofil·la depenent del tipus de flor o planta escollida, seguidament 

posant-ho en un got amb un paper de filtre o un tros de paper de diari, deixem esperar un 

dia i en veiem el resultat. 

Espinacs
Spiniciae Habes.

Canonges
Canonicorum.

Flor de Nadal.
Euphorbia 

pulcherrima.

Fulles Gingko. 
Ginkgo Biloba.

Flor de Cactus Violeta
Lampranthus.

Fulles Suculenta. 
Suculentus.

Flors Lliri Rosa. 
Rosea Lilium.

Fulles Lliri. 
Lirium.

Flor de Cactus Taronja
Lampranthus.

Amb aquests resultats volia fer una 

comparativa entre pigments vegetals 

amb els pigments humans, la sang, 

el color de les roselles, dels ulls, de 

la pell... etc. Després de veure’n 

els resultats obtinguts només amb 

l’entorn vegetal n’extrec com a 

conclusió que no vull endinsar-m’hi 

més ja que amb aquest procés tot i 

que el resultat sigui òptim, segueixo 

anant enrere tenint el poder absolut 

sobre les fulles i plantes del meu 

entorn i és una vía que no vull seguir. 

Els resultats es queden com 

una visualització de disseny 

experimental.

Pètals de Rosa
Roseae.
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Tot seguit vaig fer una altra experimentació per poder 

obtindre una materialització científica amb les plantes 

del meu entorn, compendre la seva taxonomía i esquelet 

fent una comparativa de la seva estructura dels nervis 

amb la nostra d’una manera més visual. El procés 

s’anomena esqueletització de fulles i ho vaig probar 

amb unes que eren ceroses ja que la seva textura era 

òptima per duur a terme bé la metodología, mitjançant 

l’evaporació de la pell cerosa de les fulles amb bicarbonat 

de sodi.

Tot i que el resultat va sortir com esperava i podria haver-

ne tret molt de profit, també vaig decidir descartar-lo 

a l’igual que les cromatografíes per què estava seguint 

un camí ple d’experimentacions però cap observació ni 

introspecció per part meva, per molt que dongués bones 

resolucions no n’extreia cap plantejament que em fés 

créixer o adonar-me’n del què estava explicant i el que 

realment pretenia comunicar. Esqueletització de fulles

Procés que sorgeix de forma natural com a resultat 

de la descomposició de la part carnosa de la 

fulla degut a la humitat a l'acció dels insectes. El 

resultat són fulles d'aspecte molt fi i delicat on 

només es poden veure els nervis.
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Plantejant-me això, neix una evolució en el projecte, que té inici 

amb el posicionament jeràrquic antropocenc, coincidint amb els 

treballs de Paula Bruna, en el qual jo com a ésser humana tinc 

poder sobre les plantes en tot moment, ja que jo decideixo com les 

experimento, pero aquest pensament evoluciona quan em plantejo 

si existeix la possibilitat de trencar amb aquesta jerarquía de poder,  

amb aquesta hegemonía; un entorn horitzontal on cap ésser viu 

sigui superior, un medi on es tinguin en compte tots els factors que 

hi intervenen en ambdós costats, i hi sigui necessària la observació 

constant en totes les espècies, una introspectiva de cada individu 

i així, extreure un material de molt més valor, una documentació 

extreta des del respecte i el diàleg, una relació d’iguals.

Revisant l’àlbum de fulles i plantes arribo a la conclusió de que 

podria classificar-les d’una manera diferent i no científicament, si 

més no amb una mirada de dissenyadora i subdividir-les en caixetes 

per tal de determinar i seleccionar-les d’una manera més creativa i 

artística. Però això seguia éssent extrany ja que jo amb el que vull 

treballar és amb la convivència entre espècies en un mateix espai 

o territori. Tinc un moment de pèrdua en el fil del projecte ja que 

trobo que trencar amb la jerarquía és molt complicat. 

Observo que una de les plantes de l’àlbum s’ha pansit, i a partir 

d’aquí començo a sentir interès entorn les bacteries, també creix en 

mi l’interès pel fenòmen de la germinació, no volia treballar només 

amb plantes seques, si no que també veure’n el creixement diari i 

vital d'aquestes.

Plantoceno ·  PAULA BRUNA

Investigació artística entorn la confrontació entre el regne 

vegetal i la societat humana, que posa en qüestionament la 

hegemonia de la nostra espècie.

Finalment trobo un punt intermig on, per mitjà de 

la germinació i observant el que m’envolta, a casa i 

en el meu entorn, existeix una relació de convivència 

i diàleg, on, tots els regnes que observo mitjançant la 

simbiosi de mutualisme generen un vincle molt potent 

i robust.

Degut a un error, observo que es forma un cicle vital al 

meu voltant sense jo haver-ho generat deliberadament; 

la flor que vaig recollir per premsar-la, s'ha pansit 

conseqüència de la humitat, aquest contacte de l'aigua 

amb el paper i els microorganismes, genera matèria 

morta al voltant que fa que la flor creï floridura, uns 

fongs que fan que  em despertin ganes de conèixer més, 

no només entre espècies, si més no també entre regnes 

del mateix domini comú, l'Eucaryota.

Aquest nou objectiu genera un canvi de romb molt més 

interessant, ja que em proporciona diàlegs constants 

amb les espècies que observo aprofitant aquests resultats 

que per una altra banda podrien ésser erronis, però 

que en aquest cas em suministra noves mirades i noves 

experiències veient com evoluciono al voltant d'aquests 

petits ecosistemes que es creen quan experimento o 

quan prenc una decisió; la flor podria haver estat un 

experiment no vàlid,  no obstant, el canvi de pensament 

i paradigma gràcies a la intensificació del diàleg entre 

referents provoca que en comptes de llençar la mostra, 

la observi més detingudament obtenint com a resultat  

un apropament i expansió major cap als altres regnes.

https://paulabruna.com/plantoceno/


REGNE

CLASSE

FAMÍLIA

ESPÈCIE

El regne representa cada 

una de les grans subdivisions 

taxonòmiques en les que es 

classifiquen els éssers vius 

respecte al seu parentesc evolutiu.

Dins del domini Eukaryota, 

existeixen quatre regnes, Plantae, 

Fungi, Protista i el nostre: 
Animalia.

La classe agrupa el conjunt 

d’ordres amb característiques 

comuns.

En el regne animal, són exemple 

els mamífers, Mammalia, i els 

insectes, Insecta.

Jerarquía en la qual s’agrupen tots els gèneres amb 

propietats similars. 

Quan es dificulta classificar determinats organismes, 

es recorre a la utilització de la suprafamilia o 

subfamilia.

La nostra família s’anomena Hominidae.

Conjunt d’individus que es reprodueixen 

entre sí i deixen cries fèrtils.

La nostra espècie és l’Homo Sapiens.

DOMINI

El domini es la categoría basada en les diferències en les 

seqüències  de DNA, ribosomes, RNA de transferència, 

en la estructura dels lípids de la membrana, entre 

d’altres.

Es divideix en tres grups, Eukarya, Archaea i Bacteria, 

i dels tres dominis existens en la Terra, el nostre és 

denominat l’Eukaryota, o Eukarya ja que presentem 

cèl·lules amb nucli. 

En el nostre cas al ésser humanes, 

ens pertoca la categoría de tall, 

ja que només s’utilitza en el 

regne animal i el protista, se li 

atribueix divisió al regne plantae.

Aquesta subdivisió agrupa als 

organismes d’ascendència comú 

que tenen un mateix model 

d’organització.

El nostre fil s’anomena Chordata.

Aquesta categoría 

taxonòmica agrupa 

al conjunt de famílies 

amb característiques 

comuns. 

Nosaltres formem 

part de la subdivisió 

del Primate.

Inclou a moltes espècies que  

estàn enparentats entre sí. 

No obstant, hi ha alguns gèneres 

que que abarquen una sola 

espècie.

El nostre gènere és l’Homo.

TALL O DIVISIÓ

ORDRE

GÈNERE

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxonómica
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El naixement del projecte esdevé amb els passejos i les rutes.

El rastre dels passejos han estat molt importants en el transcurs del treball final; El terme 

rastre engloba tant l’aprenentatge massiu a cada sortida com la connexió i la repetició 

d’aquestes rutes al llarg de les jornades. Els mapes de ruta han estat la part base i pilar 

més important de tot el projecte, sense aquest recorregut dels camins no hi hagués hagut 

aquest concepte tan ferm, vigorós i vital entorn el que em rodeja.

El punt d’anclatge té origen en aquestes arrels de trajecte, ja que esdevenen l’inici de les 

primeres observacions i, arran d’aquestes petites mirades, comença l’afany d’investigar i 

donar-li forma al que percebo, que es va potenciant i intensificant a mesura que emergeixo 

i m’infiltro més en el meu entorn. 

Cada cop sóc més conscient del què sóc, com a humana i com a persona, comprenc 

millor els organismes i la matèria, entenc la relació que estableixen amb mi i jo amb ells 

i elles, formulo un vincle de convivència que resulta en un diàleg que deixa palès totes les 

experimentacions que he dut a terme amb l’exterior, i com emprenc una introspectiva cap 

a mi mateixa al final de totes les experiències i documentacions.

Aquests filaments i senders aglomerats conformen tots els camins que he dut a terme 

al llarg del confinament fins ara; veient els dibuixos sobreposats des d’amunt del mapa, 

puc observar que contenen més que semblances amb les arrels dels arbres i les plantes, 

ambdúes parts, arrels i camins succeeixen en el mateix punt d’origen, però segueixen 

creixent i formant noves línies a mesura que avancen, s’enreden, dónen la volta, s’aturen i 

tornen a empendre el viatge, són constants amb el temps i també comprenen una evolució.





PUNT D’ORIGEN I DE TORNADA

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

MIRADOR

PARC DE 
PUIGTERRÀ

BOSC

BOSC

MEDI 
URBÀ

MEDI 
URBÀ

MANRESA
Camí darerre de casa de la meva parella.

Bosc i Parc de Puigterrà.

MANRESA
Ruta llarga fins a un camí 
que s’apropa a la muntanya 
de sal de Sallent.

Camí de boscos i corriols.

BOSC SERRA 
DELS MORTS

MUNTANYA DE 
SAL DE SALLENT

CAMPS

MEDI 
URBÀ

SANTPEDOR
Ruta diària per passejar als gossos.

Camp i descampat.

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA
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PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

CASA RURAL 
DE LLUSSÀ

ENTORN RURAL

SANTPEDOR
Passeig curt pel camí de Llussà (masia i casa rural), 
rodejant la masia i el bosc de la serra dels morts.

Entorn Rural · Camps i boscos.

MEDI 
URBÀ

BOSC SERRA 
DELS MORTS

TORRE DE SANTA
CATERINA

RIU D’OR

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

TURÓ I CAMPS

MANRESA
Ruta per arribar a la Torre de Santa Caterina.

Mirador sobre un turó entre el medi urbà i els camps.

MEDI 
URBÀ



CENTRE PENITENCIARI
DE LLEDONERS

SANT JOAN DE VILATORRADA

JONCADELLA

SANTPEDOR
Ruta llarga cap a Sant Joan, passant per Joncadella 
i tornant pel camí del Centre Penitenciari de 
Lledoners. A la tornada es passa per l’església de 
Sant Jaume.

Camps i camins de carro.

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

CAMPS 

SANTPEDOR

MEDI 
URBÀ

BOSC ENTRE 
ELS CAMPS

ESGLÉSIA DE 
SANT JAUME



SANTPEDOR
Camí que rodeja els horts i 
els camps i torna pel camí 
dels aigüamolls de la bòbila.

Camps i camins de carro.

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

PUNT D’ORIGEN I DE TORNADA

RIU LLOBREGAT

CANAL DE LA SÈQUIA

AIGÜAMOLLS 
DE LA BÒBILA

CAMPS 
I HORTS

MEDI 
URBÀ

MEDI 
URBÀ

SANT FRUITÓS DE BAGES
Camí llarg de Sant Benet, passant pel 
monestir de Sant Benet i pel riu Llobregat.

Camps, boscos i corriols.

SANTPEDOR
Ruta llarga del camí de Llussà, casa rural que hi ha a les 
afores del poble i aprop del bosc de la Serra dels morts

Entorn Rural · Camps i boscos.

MONESTIR DE 
SANT BENET

ENTORN RURAL

CASA RURAL 
DE LLUSSÀ

BOSC SERRA 
DELS MORTS



SANTPEDOR
Camí rural que arriba 
a Pineda de Bages, 
rodejant tots els 
camps de la perifèria.

Entorn rural · Camps

ENTORN RURAL

MEDI 
URBÀ

MEDI 
URBÀ

MEDI 
URBÀ

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

PINEDA DE BAGES

PINEDA 
DE BAGES
Camí del bosc que 
passa pel coll de l’Om. 
de Sant Fruitos de 
Bages (ruta senderista) 

Entorn Rural · 
Camps i boscos.

SANTPEDOR
Camí que rodeja els camps 
i els horts del costat del 
polígon industrial de 
Santpedor i torna pel camí 
del canal de la Sèquia.

Camps i horts.

BOSC DELS TRES PINS

BOSC TRAVESSA

RUTA DEL 
COLL 
DE L’OM

ENTORN RURAL

CAMPS

CAMPS

POLÍGON INDUSTRIAL

ZONA
INDUSTRIAL

CANAL DE 
LA SÈQUIA



MIRADOR DE SANT JERONI · 1.236 m

AL VOLTANT DE TOTA LA MUNTANYA

ERMITA DE 
SANT JERONI

RESERVA 
NATURAL 

PARCIAL DE LA 
MUNTANYA DE 
MONTSERRAT

MONTSERRAT
Ruta llarga que va cap al cim de Sant Jeroni, 
passant per tot el massís muntanyós de 
Montserrat.

Tot l’entorn és muntanya i bosc, les escales 
per pujar són de pedra i fusta.

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

ABADIA DE 
MONTSERRAT

MEDI 
URBÀ

ENTORN RURAL

ERMITA DE 
SANT FRANCESC

PUNT D’ORIGEN I 
DE TORNADA

SANTPEDOR
Camí que passa per l’ermita de Sant Francesc 
i dóna la volta pels camps de la perifèria.

Entorn rural · Camps



PINEDA DE BAGES

PUNT D’ORIGEN I 
DE TORNADA

PUNT D’ORIGEN I 
DE TORNADA

ENTORN RURAL

MEDI 
URBÀ

AQUETS CAMÍ TAMBÉ APROFITA 
UNA PART DE LA RUTA DE LA 
MASIA DE LLUSSÀ

SANTPEDOR
Ruta llarga que arriba a la residència canina 
d’adalt del turó, darrere de Santpedor, i es 
torna per dins del poble.

Entorn rural muntanyós i camps

RESIDÈNCIA 
CANINA

RIU LLOBREGAT

CANAL DE
LA SÈQUIA

SANTPEDOR

PUNT D’ORIGEN I 
DE TORNADA

BOSC TRAVESSA

BOSC DELS TRES PINS

MONESTIR DE SANT BENET

ENTORN NATURAL

MUNTANYA 
I BOSC

RIERA DE MURA

SANT FRUITÓS 
DE BAGES
Camí per arribar a la riera 
de Mura, passant pel riu 
Llobregat i el monestir de 
Sant Benet de Bages

Entorn natural · 
Camps,  boscos i corriols

PINEDA DE BAGES
Passeig curt seguint el camí del 
canal de la Sèquia.

Entorn rural  · Camps i horts



PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

ENTORN NATURAL
I RURAL

MEDI 
URBÀ

SANTPEDOR
Diferent camí per rodejar la 
residència canina, passant 
pel mirador de Santpedor 
que es troba a un turó al 
costat del camí de tornada.

Entorn rural muntanyós 
i campsENTORN RURAL

RESIDÈNCIA 
CANINA

MIRADOR

PARC DE 
PUIGTERRÀ

PUNT 
D’ORIGEN 

I DE TORNADA

ENTORN NATURAL

MEDI 
URBÀ

RIU CARDENER

MANRESA
Camí per arribar al Congost, 
centre esportiu de Manresa, 
passant de tornada pel parc 
de Puigterrà.

Entorn natural i rural



BOSC DE 
LA SERRA 
DELS MORTS

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

CANAL DE 
LA SÈQUIA

ENTORN RURAL

AIGÜAMOLLS 
DE LA BÒBILA

MEDI 
INDUSTRIAL

MEDI 
URBÀ

SANTPEDOR
Passeig curt creuant el 
canal de la Sèquia; camí de 
desviament dels aigüamolls.

Entorn rural

PUNT D’ORIGEN 
I DE TORNADA

CAMÍ DEL 
CANAL 
DE LA 
SÈQUIA

CANAL DE 
LA SÈQUIA

ENTORN NATURAL
I RURAL

MEDI 
INDUSTRIAL

SANTPEDOR
Aquest passeig comença al 
polígon Santa Anna on hi 
ha una entrada que separa 
el polígon industrial amb la 
continuació de la Sèquia.

Entorn natural i rural



72 73

Registre de passejos. 

En un mateix camí poden haver-hi retrobaments o 

separacions, es bidireccional i poden existir-hi molts 

recorreguts. 

Que hi sigui present la mobilitat en un factor que es trobi 

enmig del camí no suposa un privilegi o un punt a favor en 

quant al retrobament o a la distància que es trobi de l’altre 

punt, un cos no té avantatge d’arribar abans a l’arbre del 

final del camí si l’arbre ja hi era abans, on l’arbre no ha 

pogut moure’s. 

Tots els camins són peculiars i propis, en el meu cas, 

cada sortida era l’oportunidat perfecte per treure noves 

observacions i mirades, on, la majoria de contingut d’aquesta 

memoria neix inspirat dels passejos degut a que vaig tenir, i 

tinc cada cop que m’escapo a l’exterior, l’ocasió de desplegar 

tots els meus sentits, explorar el meu entorn i sorpendre’m 

del que em rodeja.

Existeix un origen i un punt de tornada en cada sortida, 

però per a mi tots els camins són creuaments, i a vegades me 

n'oblido del recorregut de tornada.

Santpedor

Camí que rodeja l’ermita de Sant 

Francesc i s’acosta a la perifèria de 

Pineda de Bages.
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Registre 13 de març de 2021.

Amb el plantejament de la convivència amb les plantes del meu entorn i la relació que 

hi estableixo, contemplo la idea de fer germinar llavors per veure’n l’evolució i estimar 

una observació diaria per tal d’admirar-les més d’aprop i tenir-ne cura d’elles mentres a 

distància, vaig annotant qualsevol canvi que vagi sorgint. 

Amb aquesta experimentació creo paper cassolà amb restes de fulls que tenia per casa i 

hi afegeixo al paper unes llavors de mostassa blanca, que el meu pare tenia guardades per 

al jardí, com a prova per crear motlles o formes amb el paper i que d’ell en nasquessin 

germinats, i els poso en un plat amb aigua per anar veient l’evolució i creixement.

Aquí n’extrec que queda molt poètic crear formes amb paper i a dins plantar-hi llavors ja 

que formula formes diferents d’entendre la visió de natura en comparació amb nosaltres, 

ja que vaig analitzar crear formes humanes amb paper, com mans o formes facials, però 

el fet d’humanitzar-les perdia tota la seva essència d’experimentació, pel que vaig optar 

i preferir fer-les créixer en cercles de paper on formulava la idea de cicle i deixar-les 

evolucionar lentament i amb esment diari.

El paper/pulpa restant amb llavors el deixo reposar durant una setmana i mitja dins del 

pot per veure com reaccionen amb l’humitat constant en estat latent.

Al llarg de dues setmanes, es pot veure com algunes llavors han sortit de la closca i han 

començat a créixer, però el més sorprenent és com en algunes zones de la pulpa que havia 

reservat, s’ha creat floridura de l’excés de humitat i del contacte de la llavor; és aquí on 

començo a mirar més detingudament l’origen de les bacteries i dels fongs.
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Prototip de motlle amb germinats

Prova de màscara humana que vaig fer 
amb paper i germinats per representar 
un esquelet humà a escala real creat 
mitjançant paper cassolà i llavors. 
Prototip descartat perque 
humanitzava els 
germinats i no
representava
el que són.

Paper cassolà amb germinats

Proves amb diferents mides, 
formes, textures i volums 
del paper per poder-les 
adaptar a la germinació o als 
pots per duur-les a germinar, 
tenint en compte que en cap 
moment interfereix el sòl.

Primer contacte directe 
amb els fongs 
i les floridures

Resultat de deixar les llavors dels germinats de 
mostassa en contacte amb la pulpa del paper 
moll en constant humitat, es crea un microclima i 
una biosfera on es genera de manera secundària 
una floridura entorn la pulpa. 

Aquests fongs pluricel·lulars anomenats hifes, 
creen una estructura filamentosa al voltant 
de la matèria orgànica 
que s’ha produït en la 
descomposició dels 
microorgames en 
estat vital que 
existien en el pot 
de la pulpa de 
paper. 

Registre 25 de març de 2021
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Resultats 25 de març de 2021

Al cap d’una setmana i mitja 

els germinats dins del pot 

comencen a sortir i se n’observa 

que creixen sense problema 

però la seva dificultat esdevé 

quan comencen a agafar volum 

en el brot,  ja que necessiten més 

espai per a les arrels, el paper no 

és suficientment gruixut i això 

provoca que es caiguin i creixin 

de costat.

Per molt que mitjançant l’aigua 

aconsegueixin subsistir, deixen 

palés que necessiten arraigar-se 

i aprofitar algún punt d’anclatge 

per a les seves arrels, el fet 

d’haver-ne germinat poques i 

en tan poc espai, entre elles no 

poden ajudar-se ni mantenir-

se fermes, pel que hauria anat 

millor posar-ne molts més brots i 

llavors per tal de que entre elles 

poguéssin créixer d’una manera 

més hàbil i amb un aspecte més 

robust i vigorós.
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Registre 20 de març de 2021.

Al veure que les llavors de mostassa no s’aguantaven dretes al paper pel seu tamany 

en quant a l’escala de les llavors, observo un dia dinant que la chia podria ser 

una excel·lent protagonista entorn la germinació, per la rapidesa de creixement, 

mesures i quantitat. Quan començo a veure el procés diariament observo que té una 

rapidesa de creixement increïble i que a l’endemà ja tenien oberta la capa exterior 

de la closca, i n’originaven el naixement. 

Veient la chia créixer espio que és més interessant i també inspirador, i observant-

les me n’adono de la rapidesa del temps, un temps que ens afecta a tots els éssers 

vius i regnes, i amb una rapidesa que aglomera l’ambient de terror i nostàlgia; però 

que amb el mateix plantejament aprens que contempla una bellesa esperançadora i 

màgica, pots gaudir d’aquests moments fugaços amb més esmena i dedicació, pots 

aprofitar-ho fins al final i assolir que tot i que són germinats i que tornaran a créixer; 

tens la possibilitat i el privilegi de veure el procés des d’aprop i valorar-ho en la seva 

totalitat i plenitud. 

Amb els germinats arribo a la conclusió de que és una manera molt propera i molt 

familiar de cuidar dels de casa, observant atentament el seu desenvolupament, 

donant-li el seu espai, tenir cura d’una manera recíproca i sana, amb aquesta 

experimentació obtinc una lliçó d’aprenentatge sobre com concebo el meu entorn i 

com creo una introspectiva cap a mi mateixa al veure també la reacció i els resultats 

finals que sorgeixen en mi; he après a mirar de moltes formes diferents, he vist 

com canvia el meu estat d’ànim davant dels germinats i les plantes, i sobretot un 

pensament crític davant la ètica que persegueixo.





Germinats de Chia

Fotografies diàries durant una setmana 

veient i observant l’evolució del procés.

El resultat d’aquest experiment acaba quan 

en un descuit les rego massa i es comencen 

a pansir per sobreexposició amb l’aigua.

Cuidar-les massa també té conseqüències, 
si no se’ls hi dóna l’espai que necessiten  
no créixen bé i opten per desnutrir-se.





RESULTATS

He tractat amb la mort en primera persona, aquest experiment ara creix al bosc.

Registre 25 d’abril de 2021
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Registre 23 de març de 2021.

Un matí netejant l’aigua de les tortugues, observo que a l’acuari s’hi 

havien acumulat a la superfície una quantitat d’algues que n’estaven 

aglomerant l’espai. Les observo i admiro que al poc d’agafar-les s’ajunten 

i es creen com una pasta, se solidifiquen com si fóssin una esponja, i al 

moure el pot, tornen a lliurar-se i omplen la barreja de color verd.

L'origen de totes les plantes està relacionat amb l'origen de la primera 

cèl·lula vegetal, la qual constitueix alhora la primera alga, és a dir, 

el primer ésser eucariota fotosintètic que ha adquirit ja el seu primer 

plastidi (o cloroplast). Totes les plantes terrestres d'avui en dia 

provenen de les algues verdes (Chlorophyta), d'aquesta descendència 

passen a anomenar-se embriòfites, i les més primitives són les molses, 

els briòfits o la cooksonia. Degut a l'evolució, alguns organismes vegetals 

passen a tenir una condició de poiquilohidria, no tenen el mecanisme 

d'adaptació per regular el contingut hídric i prevenir la desecació, com 

les algues, els briòfits i els fongs, aquests organismes no són capaços de 

viure en ausència d'aigua.

Això em dóna peu més endavant per contemplar-les més d’aprop a través 

del microscopi, i aguaito que com més amplio la mirada amb les lents, 

es presenta davant meu un cúmul d’escenaris infinits entorn la clorofil·la 

que hi ha, i sento que cada vegada m’apropo més al petit univers del que 

parlo constantment; genero un diàleg recíproc amb el meu entorn que 

em dóna peu i privilegi d’advertir noves formes de visualitzar la matèria 

i el que m’envolta d’una manera més palpable i experimental.

Algues de l’acuari de 
les tortugues.

Els cloroplasts són els orgànuls cel·lulars que, 
en els organismes eucariotes fotosintetizadores, 

s'encarreguen de realitzar la fotosíntesi.
Vista des d’amunt del pot 
de les algues amb una 
llanterna a contrallum.

Resultat d'imatges de les 
algues a través del microscopi.

Heather Ackroyd 
& Dan Harvey

Spotlight ON

https://www.youtube.com/watch?v=RgUp8mZ_W7Q
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Registre 27 de març de 2021

En el transcurs dels passejos inumerables vegades em fixava 

en les roques i en les seves textures, i com degut a la seva 

durabilitat, condició geològica i solidesa permeten que al cap 

dels anys s’acabi originant al voltant de la seva capa mineral 

una simbiosi amb organismes generats d’entre fongs, algues o 

cianobacteries.

En especial m’atrauen molt els tipus de liquen i briòfits 

que es produeixen d’amunt d’algunes roques, generant 

una gama de colors interessants que poblen l’entorn 

de vida, ja que sota d’aquests matisos esdevenen unes 

relacions	 interespecífiques	 totalment comensalistes i  

mutualistes, aquestes interaccions entre espècies em criden 

l’atenció, viuen en convivència i entre ells s’entenen i generen 

un diàleg constant d’enteniment, supervivència i també 

d’intel·ligència, s’expandeixen i el seu volum canvia.

En aquest apartat, també genera debat els arguments i 

raonaments d’Steven Johnson en el seu llibre Sistemas 

emergentes, on explica una teoria del científic japonès 

Toshiyuki Nakagaki que contempla i examina com el moho 

de fango és una de les espècies i organismes més primitius 

de la Terra, però alhora és una de les més intel·ligents degut 

al seu procés d’agregació i de la morfogènesis, aquella 

capacitat de totes les formes de vida per desenvolupar cossos 

cada cop més complexos a partir d’orígens 

increïblement simples.

Moho de fango · 

Clar exemple de la intel·ligència emergent, la 
mateixa que guia a les colonies de formigues 
o al creixement de les ciutats; (Dictyostelium 
discoideum) és un organisme que en l'any 2000 
va ser entrenat per trobar el camí de sortida més 
curta d'un laberint, aquest fong sorprenentment 
va aprimar el seu cos a través del laberint 
de manera que va poder interconnectar 
directament les dues fonts d'aliment.

Procés d'agregació · 

Direcció d'una cèl·lula "marcapassos" 
que seria l'autoritat o la que decideix.

Morfogènesis ·

Procés biològic que porta al fet que un 
organisme desenvolupi la seva forma.
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Branques trobades al bosc en el transcurs 
dels passejos on es troben plenes 
d’organismes de liquen.  

Aquest fong en concret s’anomena 
Xanthoria Parietina, i és un liquen foliaci 
de color groc ataronnjat viu i de forma 
vagament circular.

Registre 11 d’abril de 2021

Brot de fongs que formen simbiosis 
úniques amb diferents espècies 
d’arbres en l’escorça exterior, en 
aquest cas amb el tronc d’un roure.

La relació simbiòtica d’arbres amb 
fongs i bacteris, tot i que no ho 
sembli, és clau pel futur dels boscos.



Simbiosi
Entre una roca i briòfits.
Simbiosis comensalista.
Ambdúes parts surten beneficiades.
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Registre 28 de març de 2021.

La visita fugaç que va tenir lloc al Penedès aquell dia, va ser inspiradora en 

tots els sentits. Era un territori abandonat per l’humà, on des del moment 

en què va determinar que ja no formava part de les seves petjades, el propi 

domini sense decicidir-ho va proclamar que la natura fos la principal i 

gegantesca inquilina d’ara en endavant. Només quedaven les runes i el 

gres, juntament amb el líquen que n’havia generat un regne benefactori, 

on era tot blanc i gris. Ara n’és quasi bé tot verd i viu, i la plaça n’era 

víctima capital de la bellesa que postrava l’oliver d’enmig i tota la flora 

que s’expandia al voltant, era meravellós, com una rèplica de la mansió de 

Grey Gardens.

Els fanals rovellats grinyolaven a l’uníson amb el vent, però no perquè fossin 

buits, si més no pel fet de què amb el pas dels anys, era la natura la que 

envaïa innocentment i sense cap mena de parasitisme tota la demarcació, 

fent-la seva i cuidant-la.

A tot això el més preciós i abundant que vaig poder admirar foren els fanals 

principals de l’entrada del districte desert, els quals, marrons, dèbils i danyats 

de tots els temporals i plujades, n’havia nascut a la copa, una abundant i 

frondosa cabellera de fulles, perfectament clamuflada amb l’entorn.

Aquesta simbiosi em suggereix un cop més que d’un medi on l’humà ha 

decidit pel seu propi pes que ja no és propici o nés estèril, la natura l’agafa 

amb les seves branques i l’acompanya en la tramesa del dia a dia, n’aprofita 

la mort del lloc, l’abandonament permanent, i de la soledat infecunda ella 

l’admira, la protegeix la fa néixer un altre cop.

Fanal que grinyola

Los recuerdos de Grey Gardens

Documental sobre la vida que duien 

dues familiars dins d’una mansió on 

era invaïda per la vegetació, però no 

van gosar restaurar-la i vivien aïllades 

en completa simbiosi amb la natura.

Vista perifèrica des del centre de l’edifici abandonat

Rajoles “gres” amb molsa i liquen

Fanal frondós

https://www.filmin.es/pelicula/los-recuerdos-de-grey-gardens


Vista perifèrica des del centre de l’edifici abandonat

Plaça central de dins de l’edifici en runes, on de nou la vegetació 
emmergeix de la terra de sota i es proclama la inquilina del lloc

Fanal rovellat Fanal frondós

Rotonda central del terreny abandonat 
on l’entorn natural n’és l’amfitrió

Negatius en blanc i negre del lloc abandonat i de l’entorn.

Fullatge que 
neix del fanal

Fullatge que neix del fanal
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Investigant més profundament entorn les 

espècies començo a indagar molt en quin 

va ser l'inici de tot, com va començar, d'on 

venim, per què tenim tantes similituts en comú 

amb l'entorn i com aquestes espècies han 

evolucionat a tant nivell provocant un procés 

d'especiació i d'adaptació d'aquestes, creant-

ne d'altres enriquint el medi i els ecosistemes a 

mesura que avançaven els mil·lenis. 

Com la deriva continental i Pangea ens van 

anar separant deliveradament sense pressa, 

creant una part sistemàtica de ramificació 

que aborda i s'encarrega de de compendre la 

inferencia de la història evolutiva i les relacions 

entre o dins de grups d'organismes; aquesta 

filogenètica	 conecta les espècies a partir 

de la distribució en un cladograma o arbre 

que, per moltes branques que en tingui a la 

copa, l'origen sempre n'és en el tronc o la tija, 

més concretament parlant, totes les espècies 

estem relacionades per un únic organisme, 

hipotèticament parlant segons les investigacions 

que s'han dut a terme i que han conclòs en que 

tots provenim d'ell.

L.U.C.A., l'últim ancestre comú universal, 

és la hipòtesi d'un organisme unicelular 

que podria explicar l'origen de la 

humanitat; aquest organisme 

semblant a una bacteria seria la 

clau que ho engloba tot, incloent 

els tres dominis predominants 

a la Terra, les bacteries, 

les arqueges i les 

eucariotes. 

Però tot hi haver-hi 

tantes diferències 

entorn els dominis 

i regnes, hi ha d'haver 

un punt comú per 

excel·lència que determini 

una comunicació entre espècies, 

una similitut comú que connecti 

tots els biòtops existents.

Dr. William F. Martin.
Botànic i microbiòleg nord-americà.

Els gens estàn emparentats entre sí i s'adapten 

a l'ambient d'un organisme, quan William 

F. Martin va identificar i comparar  

els gens amb més probabilitats 

de ésser presents en L.U.C.A. 

va resoldre que el nostre 

ancestre comú va crear-se 

en condicions extremes de 

fonts hidrotermals en les 

profunditats de l'oceà, entre la 

interacció de l'aigua del mar 

amb el magma emergent de 

les profundidats del planeta 

Terra.

Tot i ésser una hipòtesi molt 

avançada i propera a la veritat 

entorn  l'origen de totes les 

espècies, és sorprenent com totes les 

espècies sóm connectades per una 

única baula perduda.

L.U.C.A. i l'origen de la vida són successos 

separats per una gran distància de innovació 

evolucionària, en el moment en què es va crear 

era ubicat en una zona gris de transició entre 

la vida i la no vida, i per alguna raó vital, va 

començar a sintetitzar proteïnes i obtenint 

compostos essencials del seu ambient.

És curiós com aquest cúmul d'esdeveniments 

ha desencadenat en tanta varietat d'espècies 

i en una cadena evolutiva que ha impactat 

d'una manera descomunal al llarg del temps 

esdevenint tot d'un únic nucli.

Descobrir l'existència d'aquesta investigació em 

va dur a conèixer amb més afany les similituts 

que tenim en comú, i tot i que investigui 

únicament el domini eucariota perque és el 

que ens engloba com a Homo Sapiens, trobo 

que tots els organismes i microorganismes són 

interessants d'observar i en totes les mirades que 

presento al llarg del treball i en els ecosistemes 

del meu entorn n'extrec un aprenentatge nou.
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Informació extreta del museu CosmoCaixa. 
Fundació “La Caixa” Barcelona.

4.600 Ma.
Formació de la Terra.

L’escorça terrestre 

comença a solidificar-se 

de magma a roca.

4.000 Ma.
Primeres plujes 

terrestres, inunden 

les  parts baixes 

de la Terra.
3.850 Ma.
Neix la vida.

La cèl·lula.

L’origen.

525 Ma.
Myllokunmingia.

600 Ma.
Neix l’organisme 

pluricel·lular.

Individus semblants 

formen una individualitat.

2.500 Ma.
Neix l’atmosfera amb O2.

La primera contaminació massiva.

570 Ma.
Fanerozoic.

L.U.C.A.

440 Ma.
Extinció massiva.

360 Ma.
Extinció massiva.

3.600 Ma.
Neixen els ecosistemes;

Les primeres aliances; 

Els bacteris.

540 Ma.
Trilobites.

360 Ma.
Neix la llavor.

La fase més 

mòbil d’una 

planta.

250 Ma.
Gran extinció.

Va ser la major catàstrofe 

que va viure la Terra
2,5 Ma.
Neixen els primers HOMO.

Comença la carrera cap a l’hominitat.

10 Ma.
Acaba l’últim període glacial.

4 Ma.
Australophitecus Afarensis.

Apareixen els ancestres del génere HOMO.

110 Ma.
Inici de l’últim 

període glacial.

1 Ma.
Homo Sapiens.

530 Ma.
Neix l’escut de 

protecció. 

Esclata la 

biodiversitat.

245 Ma.
Néixen els mamífers.

455 Ma.
Les plantes 

conquereixen 

terra ferma i eren 

verdes.

205 Ma.
Neixen les coníferes.

La forma cònica aprofita millor 

la llum lluny de l’equador.

125 Ma.
Neixen les flors i

els insectes socials. 

El principi d’una 

llarga col·laboració

66 Ma.
Gran extinció.

Desapareixen els dinosaures; i els mamífers 

comencen a dominar el planeta.

3,4 Ma.
LUCY.

Homínid femella.

Actualitat.
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Registre 31 de Març de 2021.

Per poder conèixer més sobre l'origen de 

l’humà i les espècies em disposo a anar al 

museu CosmoCaixa i percebre millor els 

coneixements que són exposats a l'establiment, 

observant d’una manera més visual com és 

ordenat al museu la cronología de la Terra, així 

des de l’origen fins a l’actualitat, i anotar tot 

indici que em pugui proporcionar una millora 

en l'avanç del projecte i en les deduccions dels 

mètodes que determino.

Al llarg de tot l'itinerari em nodreixo del que 

vaig observant, però el que més em va cridar 

l'atenció varen ser les llavors. En l'inici del 

recorregut ja se'n podien observar tres tipus 

exposats al costat d'una Acariquara, un arbre 

amazònic de 300 anys d'edat, exhibit per l'artista 

Enric Pladevall; l'admiració d'aquests fruits em 

porta a dilucidar entorn com s'escampen i com 

s'expandeixen arreu del medi. N'extrec que 

per dur a terme la dispersió i propagació de 

les llavors, ja que les plantes no es desplacen, 

aquestes esdevenen polissones i són la seva 

part mòbil i també el mitjà per conquerir nous 

territoris lluny dels progenitors. 

Sacoglottis guianensis

Couepia robusta

Minquartia guianensis

Algunes es disseminen per l’aire (anemocòria) 

amb una mena de paracaigudes o un 

moviment rotatori similar al d’un helicòpter. 

D’altres utilitzen l’aigua (hidrocòria), 

animals (zoocòria) o sofisticats mecanismes 

d’autodispersió. Els animals són excel·lents 

dispersos de llavors, i anys de coevolució amb 

les plantes han permès que aquestes elaborin 

apetitosos fruits amb els quals atreure.

D'aquí també investigo en un breu matís, la 

sexualitat i reproducció de les plantes, degut 

a que poden reproduir-se de manera sexual 

mitjançant la unió d'un gra de pol·len i un óvul. 

Aquest tipus de reproducció és diferent segons 

si la planta té flor (angiospermes) o no, en 

aquest cas, la nova planta és semblant als seus 

progenitors. Dins la reproducció de les plantes 

amb flor trobem quatre etapes, les quals són la 

pol·linització, la fecundació (quan un gra de 

pol·len s'uneix a l'òvul), la formació de la llavor 

i del fruit i per últim, la germinació. També 

existeixen plantes que són hermafrodites 

i amb flors masculines i femenines alhora 

(gimnospermes). Per altra banda com ja he 

mencionat anteriorment, les falgueres i també 

les molses es reprodueixen per mitjà d'espores.

 Boquila trifoliolata imitant les plantes del seu entorn.

Com a incís interessant, existeixen llavors 

que imiten les plantes del seu entorn, com 

la biomimètica, Stefano Mancuso en una 

explicació sobre el mateix tema mostra de 

referència a Ernesto Gianoli  i a Fernando 

Carrasco Urra, uns botànics chilens que al 

2014 en un projecte anomenat "Leaf  mimicry 

in a climbing plant protects against herbivory" 

mostraven la ocurrència de mimetisme de fulles 

en una planta trepadora endèmica d'un bosc 

plujós, on la enfiladissa Boquila trifoliolata 

imitava les fulles dels seus arbres de suport 

(epifita),	en termes de tamany, forma, color, 

orientació, longitud o espnificació, sigui falsa o 

real la planta que intenti simular.

https://www.cell.com/current-biology/comments/S0960-9822(14)00269-3


Registre 1 d’abril de 2021.

No és bonic que les plantes es podreixin? 

I nosaltres? 

Que hi neixi vida d’entorn la mort...

No és esplèndid que de la mort neixi un altre cop, vida? 

S’otorga l’essència i entitat corpòrea a la mateixa Terra i dels seus 

braços s’origina un altre cop natura, és una paradoja absolutament 

engreïda i d’una bellesa absorvent, però alhora determina un punt 

d’inflexió molt clau en el transcurs de la vida; no hi ha blanc sense 

negre, no hi ha el tot sense el res.

M’atrau la putrefacció, la descomposició de la matèria, aquest 

procés essencial d’extrems que degenera sense tenir un final 

prescrit, ja que esdevé d’un cicle circular, una vida en constant 

bucle que determina que quan un afer desapareix o s’acaba, en 

comença una d’altra resorgint de les cendres del seus avantpassats.

Un dia vaig trobar-me a la prensadora de flors, una d’elles marró 

i plena de floridura causa de l’humetat, d’aquí va néixer en mi 

un afany de conèixer una mica més entorn les bacteries i com la 

floridura és símbol de vida en l’instant en què una altra cosa s’està 

morint. Saber-ne més sobre l’aspecte, la forma i l’origen, m’ha dut 

a crear uns quants cultius de bacteries al voltant del què succeeix 

entorn les plantes i les flors.

Grahame Weinbren
Still Life

Flor marró amb floridura
Flor pansida amb fongs extreta de la premsadora de fusta on havia agafat humitat.

Sam Taylor - Johnson
Still Life

Las vidas pasadas de Mr. Nobody
Jaco Van Dormael  ·  Pel·lícula

https://www.youtube.com/watch?v=a6-QNC__BrA
https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hk
https://www.ucl.ac.uk/slade/research/slade-research-centre-archive/grahame-weinbren-artist-in-residence,-autumn-2007
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Amb la recerca de les moltes similituts que existeixen entre les plantes amb l’humà, començo 

a investigar les diferents textures que hi han a la natura, a la nostra pell, les ramificacions 

semblants en els òssos i a les branques de les plantes, així com semblances als nervis i els 

vasos sanguinis, en com ens assemblem en molts aspectes... creant comparatives entre 

nosaltres que poguessin declarar i mostrar que no som tant diferents entre espècies. Aquest 

plantejament de captar l’essència i les textures del meu entorn em duu a reflexionar en 

com podria calcar la matèria que m’envolta d’una manera artesanal i antiga per tal de 

poder petrificar les textures. 

Agafant com a font d’inspiració la tafonomía dels fòssils de fa milions d’anys, me n’adono 

que investigant obtinc com a referència la planta prehistòrica més antiga de la Terra, i 

és la més antiga coneguda per l’home degut a que van trobar un grup de falgueres de la 

familia Pecopteris, que són unes falgueres amb flors, carbonitzades en pedra. 

És fòssil tota resta de vida de períodes passats, així un fòssil és una planta, un os, un 

rastre deixat per un cuc o un excrement; en canvi, una carbonificació	 és la forma 

més habitual de fossilització de les restes vegetals formats per cel·lulosa. L’acumulació de 

materials vegetals: arrels, troncs i fulles en un ambient amb absència d’oxigen en primer 

lloc produeix humus, si el procés continua, augmentant la pressió, i amb una progressiva 

substitució de la resta dels components orgànics per carboni, acaba formant-se carbó.

A arrel de descobrir la paleobotànica, em disposo a imitar aquest camp d’estudi 

científic recreant carbonitzacions d’una manera més artesanal i pròxima al tacte, escullo 

i determino experimentar amb la ceràmica ja que és un mètode i un procés tècnic molt 

manual i de casa, alhora de ser un art molt bonic i pacient; d’aquesta manera duc a terme 

un taller de fòssils orgànics per plasmar les seves textures i formes variades, per més tard, 

comparar-les amb la taxonomía humana.

Pecopteris · 64×43×5 cm
Pèrmic (251.9 – 298.9 milions d’anys) 
Alemània, Lauterecken

Montsechia vidalii
Barremià (130 milions d’anys)

Catalunya, Santa Maria de Meià

Primera planta amb flor coneguda.

Viburnum lesquereuxii
Cretàcic (data desconeguda)

Dakota, EEUU

Fulla fossilitzada menjada per insectes

Metasequoia · 70x98 mm
Oligocè (data desconeguda)

Montana, EEUU

Fòssils de ramatges dispersos

Neuropteris flexuosa 
Carbonífer (data desconeguda)

Illinois, EEUU

Fòssil d’una fronda de falguera

Neuropteris · 115x195 mm
Carbonífer (data desconeguda)

Pennsylvania, EEUU

Fòssil d’una falguera

Rhamnaceae
Cenozoic (64 milions d’anys)

Patagonia, Argentina

Primera flor fòssil

Proterocladus antiquus
Càmbric (1.000 milions d’anys)

Liaoning, China

Evidència més antiga d’algues verdes marines

Alethopteris 
Carbonífer (360 – 300 milions d’anys)

Procedència Desconeguda

https://www.catawiki.es/l/24557171-helecho-fosil-completo-pecopteris-sp-64x43x5-cm
https://www.asturnatura.com/fosiles/montsechia-vidalii.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Neuropteris_flexuosa_fossil_plant_(Mazon_Creek_Lagerstatte,_Francis_Creek_Shale,_Middle_Pennsylvanian;_coal_mine_dump_pile_near_Essex,_northern_Illinois,_USA)_(14910119354).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alethopteris
https://www.elindependiente.com/futuro/2017/05/11/la-vida-despues-de-los-dinosaurios/
https://actualidad.rt.com/actualidad/343998-hallar-fosiles-ancestros-plantas-1000-millones
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleobotánica#/media/Archivo:ViburnumFossil.jpg
https://www.litosphera.com/metasequoia-ramas-dispersas-b13a/
http://
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Travis Bedel
Artista botànic nord-americà

Binh Danh
Ancestral Altars  ·  2006

BOURFERY, J. M. i JACOB, N. H. 

Atlas of human anatomy and surgery

https://ecoosfera.com/2014/03/la-anatomia-humana-empieza-a-ser-una-extension-de-las-plantas-imagenes/
http://binhdanh.com/Projects/AncestralAltars/AncestralAltars.html
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3 ABRIL

Fonoll Silvestre · Foeniculum vulgare
El ramatge em recorda als nervis, als vasos 

sanguinis i a les neurones humanes.

Falguera · Rumohra adiantiformis
L’estructura em recorda a les extremitats 

humanes i també a les costelles.

Falguera ·  
Osmundastrum cinnamomeum

Estructura semblant a l’espina dorsal, i 

a la columna vertebral humana

Falguera · Polipodium vulgare
La taxonomía s’assembla a l’esquelet humà, 

les costelles i les espores a l’embaràs.

Fulla de xiprer · 
Cupressus macrocarpa

L’estructura em recorda a les extremitats 

humanes i també a les costelles.

Mimosa · Acacia dealbata.
L’estructura de les fulles de mimosa s’assemblen 

a l’esquelet humà i als nervis.



Fulla de Llorer · Laurus nobilis
Textura similiar a la pell humana, també 

em recorda al palmell de la mà.

Falguera · Asplenium Foreziense
Forma similar a l’espina dorsal humana;  

Les fulles em recorden a les costelles.

Poàcies / Gramínies · Poaceae / Gramineae
Similituts amb el cabell i el pèl humà, pestanyes...

Neurones i nervis.

Flor de Bruc vagant · Erica vagans
El rastre que deixa em recorda a l’estructura 

de les neurones i al cos humà sencer.

Conyza sumatrensis
La taxonomía em recorda també a l’esquelet 

humà, els ossos i les extremitats.

Fulla d’Enfiladissa Silvestre · Sarcopetalum 
La textura també s’assembla al relleu del palmell 

de la mà humana.
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Fulla d’Aralia · Fatsia Japonica
Formes i textures semblants a la pell 

humana, estríes, palmell de la mà...

Fulla Ginkgo · Ginkgo Biloba
Textura molt similar a la de la pell humana, també 

rastre dels dits, mans i peus.

La forma de la fulla em recorda als pulmons i a la pelvis.

Fulla d’Estepa o Jara de muntanya.
· Cistus laurifolius.
La textura de les fulles em recorda al palmell 

de la mà i els peus, i la taxonomía a les 

extremitats humanes.
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Pèl capil·lar
El cabell humà té una textura similar a les plantes 
poàcies i gramínies, on també destaquen per 
produïr i estar cobertes de pèl entorn tota la seva 
tija i talls. Artells de la mà

La forma i la textura dels artells em recorden 

a la taxonomía de les plantes, els nervis, la 

nervadura i la limbe de la part del revers. 

Palmell de la mà
Textura de les arrugues del palmell de la mà. 

Em recorden a les arrels de les plantes o a les 

branques, i el recorregut de la textura i la rugositat 

que té la pell humana amb la dels troncs.
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Palmell de la mà
Textura de les arrugues del palmell de la mà i la dels dits, 

fent semblança i comparativa entre les extremitats humanes 

i les branques, talls i fulles de les plantes.

Cella humana
Pèls de la cella, s’assimilen a les 

plantes poàcies i a les gramínies.

Colze
Textura de les arrugues del colze humà; tenen 

semblança amb les textures del revers de les 

plantes i la rugositat dels nervis d’aquestes.

Dents humanes
Forma de la dentadura humana, textura creada 

per veure la profunditat i la forma d’aquestes.

També em recorden a la forma d’algunes flors 

quan encara son poncella o peduncle.

Petjada planta del peu humà
Textura similar a la de la rugositat d’algunes plantes 

entorn els nervis i el revers de la seva taxonomía.

Afegint la forma dels dits del peu per veure’n la forma 

i compar-la amb les branques i tijes de les plantes.

Petjada dactil·lar humana
Identitat i textura de la petjada humana, agafant la rugositat 

i la forma única de l’individu, a l’igual que les flors, tot i ésser 

algunes de la mateixa espècie cap n’és d’igual, totes són 

diferents i semblamts en diverses condicions i maneres.
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Registre 14 d’abril de 2021. 

És curiós com sentim predeterminadament que la forma una 

planta neix existent en una torreta; li donem la forma en el nostre 

cervell d’una manera que ja és humanitzada, i tot i que el test 

sigui la seva casa, el seu espai, llit i llar, és amb nosaltres per que 

l’hem adoptat, i per conseqüència establim una relació directa de 

convivència i tol· leració mútua. 

És a partir d’aquesta idea que em començo a preguntar quin tipus 

de diàleg establim diàriament amb les plantes que tenim a casa, 

quin llenguatge plantegem, com les cuidem, si hi parlem; llavors 

penso que es com si, estant en desavantatge en quant a inmovilitat 

i parla no interactuéssim amb elles, i un altre cop i sense voler, 

torna el quasi imperceptible complexe de superioritat humà. 

Al veure que no s’assemblen tant a nosaltres, no creiem que sigui 

possible aquest vincle tan inmers de tenir cura recíproca, però 

si que l’és, molt endins i amb esmena, l’estima surt de forma 

autòctona i molt parsiomoniosament.

Els testos ja s’utilitzaven d’ençà de temps molt antics. A l’antic 

Egipte es feien servir a l’horticultura per a transportar plantes 

d’un hort a l’altre, i a Atenes, es llençaven testos amb flors a la 

mar durant les festivitats dels Jardins d’Adonis.

Linda Tegg
Adjacent Field · 2019

Va ser una instal·lació a gran escala de 

plantes espontànies retirades d’antics 

llocs industrials als afores de Milà i 

traslladades al Jil Sander Showroom 

per al Salone Del Mobile, 2019. 

L’espai visualitzava tot l’escenari ple 

de torretes amb plantes.

http://www.lindategg.com/adjacentfield.html
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Registre 14 d’abril de 2021.

Les flors que volien ser-hi al terra, volien tastar la gravetat, l’aire, la 

caiguda lliure, l’intent suïcida tan amalgamat que desperta el fet de 

no formar part de l’arbre sencer, tenir la possibilitat de marxar, veure 

món per uns instants des d’una perspectiva llunyana i elevada.

Surto de la sortida del metro i em cau una flor lila i malva al cap, se 

m’enreda entre els cabells, i quan l’aconsegueixo adquirir l’admiro 

amb paciència al palmell de la meva mà; mai m’havia parat a 

reflexionar entorn les fulles i les flors que són al terra, és una obvietat 

que cauen dels arbres, i el per què també; sense humanitzar-les, no 

deixo de dilucidar sobre si es tracta d’una metàfora experiencial 

entorn les hipòtesis que hi han de que aquelles flors, aquelles fulles, 

decideixin per elles mateixes que ja han de caure, tenint en compte i 

deixant de costat factors externs com la meteorología, em poso en la 

“pell” d’aquesta flor quan ha caigut, i em recorda al poema de Joan 

Maragall que parla entorn el mateix “.....cauen silencioses.....sense 

remor.......se’n van sense dir res........”;  

M’agrada pensar que marxen satisfetes, ja han crescut, han otorgat la 

llavor al següent punt d’anclatge del pròxim arbre o ramell del carrer, 

i també otorguen vida a l’asfalt gris que aglomera l’atmosfera del 

medi urbà en tot moment. 

Segueixen vives.

Unes flors que s’esfullen

Què hi ha en aquestes flors silencioses

 que s’esfullen tant?

 Cauen les fulles d’una a una,

 sense queixa, sense plant:

 immovils, fredes, dolcíssimes,

 se van esfullant.

 Ni un alè d’aire les toca,

 ni un tremolor:

 s’esfullen sense rahó,

 sense remor.

Sense rahó? Què tenen eixes fulles?

Els calzers, van tornant més miserables!

 Oberts, buids, admirats,

 desconsolats.

 Les tiges són coll-tortes,

i al vol voltant del gerro hi ha les fulles mortes.

Què hi ha en aquestes flors? Se’n van sense dir res,

 sense’ls estremiments de l’agonia,

 sense perdre’l colô encès.

 Am tota cortesia,

 i poc a poc, s’esfullant,

 se’n van, se’n van,

 sense queixa, sense plant,

 no volent destorbar cap alegria.

Deixèm-les estâ, anem-se’n, i ans de gaire

trobarèm en el gerro les òrfanes verdors

i un suspir olorós sospès en l’aire...

  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

i el camp tot estrellat de noves flors.

Joan Maragall
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Registre 21 d’abril de 2021.

Avui passejant quasi trepitjo una cua de formigues que duia el menjar al 

niu per poder hivernar, i no he pogut evitar acotar-me i contemplar el 

patró que segueixen quan són totes juntes i segueixen el camí, no tenen 

competivitat, són obreres, treballen i destaquen en companyerisme, m’ha 

fet pensar molt en els patrons que trobem semblants a la natura; però 

aquest treball d’estudi no s’atribueix a la documentació del regne animal 

excepte el que analitzo entorn nosaltres com a humanes; el fet de passejar 

i sortir t’obra una porta molt més oberta a contemplacions i a sorpreses. 

Les formigues son petites, però, perquè? per què les comparem amb la 

nostra magnitud i escala de tamany, per tant nosaltres també sóm petites 

en relació a una casa? un arbre? l’univers? i l’univers també seria petit si 

el comparem amb el no res que existeix més enllà, entre tota la foscor i els 

forats negres que hi són permanents i latents a l’espai exterior?

És per això que em plantejo quan freno en el camí, i contemplo sota els 

meus peus, que també hi ha vida que s’ha de tenir en compte i que forma 

part del nostre entorn, no existeixen, les escales de tamany com a jerarquía 

establerta, i ser d’espècies i regnes diferents no hauria de determinar qui 

té el poder absolut, i nosaltres com a éssers humanes hauriem d’evitar 

aquests comportaments de jurisdicció, baixar la mirada, pujar-la, girar-la 

i contemplar en silenci la bellesa que desperten les petites coses de la vida.

Desconnectar per connectar.

Sistemas Emergentes · 
STEVEN JOHNSON
O qué tienen en común hormigas, 

neuronas, ciudades y software.

Stephen Johnson, proposa que 

l’organització espontània i sense lleis 

explícites que passa a les colònies 

de formigues, en el cervell humà o 

a les ciutats, es deu a les regles de 

l’emergència segons les quals els 

agents d’un nivell inferior adopten 

comportaments d’un nivell superior.

En aquest procés d’investigacions i observacions entorn 

les formigues m’acompanyen i em guien les anotacions 

d’Steven Johnson i el seu llibre Sistemas Emergentes, 

on a dins del llibre explica, compara i visualitza amb una 

mirada més atenta com diversos referents científics i els seus 

plantejaments extreuen diferents visions sobre les formigues 

i també sobre les colònies i les jerarquíes; uns arguments que 

compartim tant jo al observar el meu entorn extern com els 

referents que llegeixo, i al mateix moment em nodreixen 

de coneixement i millora en el plantejament del meu 

treball,  ja que m’ajuden a encaminar-me i entendre millor 

el funcionament de les formigues (i altres espècies ja que 

parlen de les colònies i els eixams) mitjançant l’explicació 

de l’emergència, un sistema que explica i demostra que 

hi ha espècies, elements i organismes que evolucionen i 

s’organitzen d’una manera extraordinàriament intel· ligent i 

sense cap llei que ho expliqui.

Això em duu a parlar sobre les jerarquíes i les lleis, ja que en 

llibre comenta que les formigues no tenen sentit de lideratge, 

si més no que s'agrupen i creen connexions entre elles, cada 

una coneix els seus propis rols i duen a terme les seves tasques, 

i tot i ésser present la formiga reina, ella no les ordena en cap 

moment què fer. Per a nosaltres, els éssers humans, tot ha de 

ser explicat i demostrat considerant que en tot moment hi ha 

una autoritat darrere que ho controla tot, però en el cas de 

les formigues i en el moho de fango (ja especificat en l'apartat 

de Algae), es produeix una autoorganització, no hi ha un 

marcapasos que les dirigeixi.

Symbiosis
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Santpedor

Camí del passeig diari amb els gossos

Santpedor
Camí que rodeja l'ermita de Sant Francesc 

i arriba a la perifèria de Pineda de Bages.

Al mateix moment, les 

formigues compateixen moltes 

similituts amb nosaltres, dins 

dels formiguers tenen cementiri 

i abocador, és a dir, també tenen 

sentit de la mort i de la neteja; 

no obstant, les dues cambres 

són juntes i allunyades del 

formiguer per evitar que siguin 

una càrrega o un estorb comú 

per a les obreres. 

Determinant aquests pensaments i 

diàleg amb el llibre d'Steven Johnson 

m'acosto més a entendre com 

funcionen les formigues cada cop 

que les observo en filera quan surto a 

passejar, les admiro i comprenc que 

tenen una tasca molt dura i rutinària, 

viuen duen a terme tasques intenses 

únicament per aportar el màxim de 

profit a la colonia, i aquí hi torno 

a trobar comparativa entre elles i 

nosaltres amb les feines que duem a 

terme a la vida.
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Santpedor
Camí de la masia de Llussà.

Montserrat
Formiguers trobats al camí que va des del monestir 

de Montserrat fins al cim de Sant Jeroni de la murtra.
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Registre 24 d’abril de 2021.

Una prematura tarda de primavera analitzant les últimes hores de sol carbassa que 

quedaven, em trobava regant les plantes i arbres del jardí i l’hort de casa meva; però 

no només regava les plantes que haviem cultivat, també els voltants de l’espai on queia 

l’aigua, també regava sense adonar-me’n les males herbes del jardí; i mentre les regaba 

dilucidava amb mi mateixa sobre per què les excluïm i les arranquem, per què no les 

volem, per què vam decidir un dia que una planta podria arribar a ser una mala herba? 

és una mala herba per què creix en un lloc on no es desitja que creixi?  

A partir d’aquest moment de previsualització em giro i les veig a tot arreu, no molesten, 

no són neguitoses ni embruten l’entorn, però, per alguna raó decicim extreure-les per què 

no som nosaltres les que les hem posat en aquell espai.

En aquesta ideació m’acompanya molt un referent de la mà del qual vaig enrecordar-

me’n, los recuerdos de Grey Gardens, un documental que parla explícitament d’una 

casa on la flora és la principal protagonista del lloc; la vegetació lentament s’apropia d’un 

territori, pero les dues inquilines que hi viuen entre runes no intervenen en el creixement 

ni en l’extensió de les arrels, deixen que flueixin dins de la casa, i elles conviuen amb la 

natura en una relació de convivència.

M’agenollo i les contemplo amb més calma, i ara més que mai veig lo boniques que son, 

i la valentía que tenen, la força admirable que desprenen, de sortir d’un lloc inòspit sense 

terra per mig d’una llavor llunyana i una pluja deliverant, per acabar creixent en llocs 

d’asfalt i tonalitats grises, pendents de no ser trepitjades ni assassinades; 
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Barcelona

Fotografies dels carrers de Poblenou 

en el transcurs del camí a BAU.

Barcelona

27 d’abril de 2021

Registre diari.

La vida que naixia del no res.

Torna a venir a la meva memòria aquelles nits passades 

quan era petita que tornàvem de Barcelona i que, pel camí 

un dia varem veure a través de la finestra del cotxe en una 

paret de ciment, una arrel i unes fulles que sortien d’un 

espai minúscul que separava els blocs. Des de llavors s’ha 

convertit en tradició passar per la mateixa carretera i veure 

el creixement de “l’arbre que naixia del no res”. Un dia 

varem passar i n’havia sortit un altre, ja eren molt alts i 

tenien unes fulles precioses.

Com n’és de meravellós i alhora inòspit que neixi vida en 

punts i paratges on no se n’espera que n’apareixin llavors 

i arrels amb desig de créixer i passió de supervivència, tals 

com les epifites, les quals són plantes que creixen sobre 

un altre vegetal o objecte usant-ho únicament de suport, 

sense crear una simbiosi de parasitisme nutricional, si més 

no d'una parasitosis mecànica.

Trobo personalment, que aquests petits detalls són miracles 

meravellosos que et dóna la natura i el regne vegetal, i si 

te’ls pares a observar, t’arriba la seva essència, tant verd 

rodejat de gris, però neixen i viuen no tan amagats a la 

polis i al medi urbà.
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Santpedor

3 de maig de 2021

Al principi del camí rural de la perifèria del poble, 

s'observa una porta de ferro que dona a un 

clavagueram, on es troba enpresonada un arbre de 

figuera (Ficus carica) que busca la llum i la sortida.

Barcelona

10 de maig de 2021

Una  planta del carrer que es rega sola sota el 

final del trajecte d'una tuberia un dia de pluja.

Santpedor

28 de maig de 2021

Un troç de carretera que no conté asfalt s'ha 

convertit en una illa on ara reinen les plantes. 
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Registre 25 d’abril de 2021.

Quan tornava cap a casa d’estar passejant tota la tarda pels camins que hi 

han vora el meu poble, vaig trobar-me en un nivell de relaxació molt excitant 

que em va portar a tancar els ulls i que les cames em duguessin endavant; són 

moltes les tardes que he estat fora passejant sola i els camins ja són germans, 

els coneixo i ells em coneixen a mi, sé quan es desvia, quan puja o baixa. 

Mentre tancava els ulls i confiava cegament en el meu entorn, vaig adonar-

me’n de que era una acció que no havia fet mai, i el meu cervell va començar 

a veure l’entorn d’una altra manera. 

M’imaginava un cercle, el meu espai vital, el centre, jo, trepitjant les pedres 

del camí, al meu costat, les petjades del meu gos, a la dreta i amunt, uns 

ocells cantant, i a la dreta en direcció linial les fulles del passeig d’ametller 

movent-se al ritme de la brisa crepuscular, a l’esquerra un altre grup d’ocells, 

i davant notava el meu cabell també, dançant amb la gisca i el vent. 

Vaig veure molts escenaris entorn les sensacions que anava tenint al tornar, 

atribuïa a cada so un color i una forma destacable que em recordés al que 

acababa d’atendre, o que pogués relacionar amb la natura, sensacions 

passades, creant al final un cúmul de cercles en tres dimensions i cartografies 

experiencials basats en els sentits dins la meva matèria gris que formalitzàven 

en un planisferi de mapes circulars als que he titulat cercles de so; 

aquí n’obtinc una impregnació total dels altres sentits sense la vista, sóc més 

conscient del meu entorn sensitiu i tancant els ulls els amplifico, observo els 

fenòmens que m’envolten.

Mort Garson · Plantasia
Mother’s Earth Plantasia, 1976

L’àlbum de música electrònica ambiental  

creada pel compositor canadenc conté música 

realitzada específicament per ser escoltada per 

plantes i es va utilitzar un sintetizador moog.

Takashi Kokubo · Oasis Of The Wind II  
A Story Of Forest And Water, 1993

En aquest disc l’artista crea música ambiental a 
través de l’art i de l’entorn natural mitjançant so 
binaural i envolvent, on l’objectiu és escoltar-ho 
amb auriculars per crear un espai inmersiu. 

Janet Cardiff · Jenna Walk
(Memory Field), 2006

L’artista utilitza un cap artificial amb 
auriculars que, connectats als seus cascos i 
determinant un camí es genera una connexió 
de so binaural entre els dos aparells. 

Anna Rierola ·  The Garden of Earthly Delights

Les imatges de l’obra representen els múltiples nivells de 

la organització biològica -orgànols, cèl·lules, teixits, òrgans 

i funcions- i evidencien el sistema humà i el dels altres 

organismes vius.

Maurice Mikkers 
Imaginarium of tears

Projecte del fotògraf holandès Maurice Mikkers que 

retrata, amb l’ajuda d’un microscopi, la particular 

arquitectura de les llàgrimes. Les quals depenent 

de l’emoció són totalment diferents entre sí.

https://cardiffmiller.com/walks/jena-walk-memory-field/
https://www.youtube.com/watch?v=rWEI9y6PElo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=l0vrsO3_HpU
http://www.annarierola.com/works/the-garden-of-earthly-delights-2/
https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/imaginarium-of-tears-maurice-mikkers-la-arquitectura-de-tus-lagrimas/
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Sortida a Mas Llussà.

Ruta curta que rodeja la masia / casa rural de Llussà.
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BOURFERY, J. M. i JACOB, N. H. 

Atlas of human anatomy and surgery
Relació i semblances visuals entre l'anatomía i analogía microscòpica de la sang i altres subjectes amb els cercles de so que experimento.
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Registre 29 d'abril de 2021.

Des de l'inici del primer contacte amb els bacteris arran del projecte, el 29 d'abril decideixo 

captar-los d'alguna forma tenint en compte que són a tot arreu però sense manifestar-

se, en estat latent i també invisible. Descobreixo que mitjançant la creació d'una mescla 

gelatinosa amb agar-agar, una gelatina vegetal natural que procedeix de les algues 

vermelles; amb aquesta composició gelatinosa pretenc captar els bacteris que s'amaguen al 

meu entorn i poder crear cultius per poder-los observar millor. 

Un mes més tard, després de deixar-los reposar a la foscor per no trencar amb el procés del 

cultiu, n'extrec els resultats; de cinc mostres que vaig crear extretes de l'humà, les plantes i la 

pols de l'entorn, només van florir dues: la primera, una mostra que vaig extreure de la meva 

boca per poder-la comparar amb el bacteri de les plantes, les quals la flor que es va pansir de 

la premsadora va començar a despendre unes ramificacions entorn el pot del cultiu creant 

sectors de bacteris de diferents tamanys i formes.

Amb aquest experiment preveig que l'agar-agar és un component molt interessant i 

profitós em pot donar peu a molts més experiments, tant per la rapidesa i la facilitat d'ús 

com la de que és generat en base a algues marines que proporciona al cultiu un xoc vital 

de regnes on els resultats són molt rics.

En certa manera les formes finals dels resultats em recorden directament als cercles de 

so que genero amb els passejos, i aquesta connexió de formes em produeix una sensació molt 

bonica i propera amb la natura i el món que observo dia a dia, tot i que en termes de concepte 

explicatiu no tenen molt a veure degut a que els cercles de so són experiències sensorials pròpies 

i els cultius de bacteris es generen aleatòriament i el resultat és sorpresa, depenent del contacte 

que es determini entre la mostra que s'afegeix al pot juntament amb la barreja d'agar-agar.

Bacteria cultivada dins d'agar-agar solidificat
Cultiu de la saliva humana

Bacteria cultivada dins d'agar-agar solidificat
Cultiu de la flor pansida de la premsadora



Cultiu de bacteries 
Pantalla de l'ordinador

Cultiu de bacteries 
Pols de la prestatgeria

Cultiu de bacteries 
Palmell de la mà havent 
tocat prèviament la cadira

Cultiu de bacteries 
Brut del terra

Cultiu de bacteries
Terra de la terrassa

Cultiu de bacteries
Pom de la porta

Cultiu de bacteries
Petjada del meu gos

Cultiu de bacteries 
Mostra de la finestra
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Registre 9 de maig de 2021.

Com quasi totes les tardes que anem a 

passejar o a fer excursions per l'entorn rural 

del poble amb la meva familia, ens aturem 

uns instants just quan comença a caure la nit, 

i escoltem l'últim cant dels ocells i els insectes 

en primavera creant una simfonia durant un 

període de temps concret mentre tanquem els 

ulls. Aquests intants són indescriptibles, però 

capturant-los, pots compartir i mostrar la 

veritable essència que s'amaga dins del bosc, 

el camp o la muntanya; aprofitant les sortides, 

sovint m'aturo i enregistro uns quants sons de 

l'entorn que visitem.

El meu pare en aquests moments sempre 

em dóna de referència una pel·lícula asiàtica 

anomenada Fearless, en la qual els cultivadors 

i recol·lectors d'arròs quan noten una gisca 

de vent que aglomera tot el camp, paren de 

treballar, s'aixequen, es treuen el barret cònic 

anomenat · Nón Lá·  i tanquen els ulls extenent 

els brassos amunt sentint en la seva totalitat la 

brisa, ja que per a ells mentre el vent es mou 

entre l'arròs, és un moment sagrat.

Registre 20 de maig de 2021.

Dies més tard, escoltant les grabacions sonores que vaig generar, 

comprenc que seria interessant compartir les experiències que tinc 

quan surto a l'exterior connectant amb la natura i mostrar-les d'una 

manera més sensorial, com quan expresso com veig els cercles de 

so;  determino que podria dur a terme unes experiències sensorials 

de cada lloc que visito quan surto a passejar a l'exterior, 

generant unes grabacions d'àudio on s'hi combinin 

sons reals d'ambients naturals mitjançant sons 

binaurals amb varis micròfons per poder-los escoltar 

amb auriculars i que sigui una experiència inmersiva; 

aquests sons són incorporats a les següents pàgines 

en codis QR, i juntament amb aquestes tres pistes 

diferents de cada entorn, 

hi acompanyo uns kits 

sensorials on a dins hi 

afegeixo un perfum 

especial per a cada 

paratge i objectes orgànics 

dels camins de cada entorn 

del kit en qüestió, 

als que he anomenat 

rastres tàctils.

Fearless ( Sin miedo )
Ronny Yu · 2006

https://www.espinof.com/criticas/fearless-sin-miedo-a-la-verguenza
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PERFUM DE BOSC ·  MORI 森

Aquest perfum connota tonalitats i aromes molt 

típics dels senders de bosc, tanmateix iguals que 

els rastres que hi són afegits. 

L'essència conté notes principals de pinyes de pi, 

fulles de pinácia, olor a humitat, al terra, a pedres 

i resina; combinada amb notes una mica més 

altes en petita porció de gespa i molsa humida. La princesa Mononoke
Hayao Miyazaki · 1997

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a18910120/la-princesa-mononoke-20-anos-del-clasico-ecologista-de-hayao-miyazaki/
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         Symbiosis

PERFUM DE MUNTANYA ·   YAMA  山

En aquest cas les olors de muntanya són intenses depenent 

del vent, comptant amb les essències aglomerants de 

romaní, farigola o lavanda en l'entorn. Quan s'hi és al cim, 

t'omplen uns aromes de pedres i roques amb molsa, rius 

i gespa constants, també, depenent de la zona 

climàtica, aquests aromes minvaràn 

o s'intensificaràn alhora que 

canviaràn si la flora és diversa.



164 165

PERFUM DE CAMP ·  INAKA 田舎

Amb aquesta essència vull captar en la seva plenitud els aromes principals del 

camp i els cultius de l'interior, com ho són les espigues, la civada, el blat, la 

colza, l'herba rural, l'olor a menta, als horts i a les figueres, entre d'altres. 

El camp és dels entorns més interessants degut a que per conseqüència, al costat 

normalment és rodejat de bosc i muntanya, aquí al Bages és molt comú que 

els tres entorns també entrin en diàleg constant i trepitgis els tres medis alhora.
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SEGONA PROVA
Experiment en tela de sac.

Registre 2 de maig de 2021.

Aquest cop germino la chia en 

tela de sac per poder veure’n les 

arrels des d’una perspectiva més 

atenta i visual, ja que les arrels al 

créixer travessen la tela i creen una 

separació entre la tija i les arrels.

Aquesta germinació també 

va veure’s afectada pel sol i la 

temperatura i algunes parts de 

la plata van començar a pansir-

se, provocant una expansió de la 

floridura per totes les arrels que van 

començar a afectar als demés brots 

de chia del voltant.

Vaig afegir paper de cuina sota les 

arrels i netejava els fongs i bacteries 

que van sorgir de sota per evitar 

que creesin un microclima parasitari 

mitjançant l’alimentació dels brots.

Però amb el pas dels dies veia i 

contemplava que, es creava una 

lluita entre regnes on, determinada 

per les condicions ambientals i de 

temperatura, alhora que l’aigua 

i factors de creixement com el 

temps, afectaven directament a 

que la chia es pansís i provoqués 

un naixement inevitable dels fongs 

entorn el rastre de vida que la chia 

havia deixat al seu pas.

Aquest experiment ha tingut un 

desenvolupament insesperat però 

amb un resultat perfecte ja que, 

al meu voltant i sense interferir-

hi en el procés he provocat en un 

mateix espai una simbiosi entre 

regnes que ha determinat el final i 

el principi d’una altra, crear vida a 

través de la mort.
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Charles and Ray Eames
Powers of ten  ·  1977

Registre 21 de maig de 2021.

Amb l'avenç dels resultats d'agar-agar i dels bacteris, trobo 

que també seria interessant completar aquesta investigació 

observant totes les mostres de bacteris i d'experiments que 

ja tinc per casa, i mirar-les de més aprop. De petita em van 

regalar un microscopi per que de gran volia ser biòloga, i vaig 

pensar que seria una molt bona idea aprofitar-lo al màxim, 

ja que tinc l'oportunitat de poder albirar d'una manera més 

pròxima les mostres que genero a casa, com les algues de 

les meves tortugues, la molsa, un pètal, una llavor... fins i tot 

aguaitar què s'amaga en la floridura de la flor que contemplo 

constantment.

De totes les mostres que n'extrec del microscopi, la més 

interessant és la de l'aigua amb algues de l'acuari de les tortugues; 

d'aquesta mostra d'aigua que agafo i poso al microscopi, 

en resto una fotografia on, entremig de les algues arribo a 

percebre uns rotífers, més concretament unes Philodina 

Roseola. Aquests animals generen una locomoció amb 

la "boca" per extreure'n l'aliment de les algues, i són éssers 

que poden sobreviure un altre cop ja estant dissecats per la 

falta d'humitat, s'anomenen els rotífers immortals i són molt 

comuns aprop de les algues.

Rotífers
Philodina Roseola

40x · F16x

Makoto Azuma 
Shiki1  ·  2011

Microscopi
Bresser

https://www.arquitecturaydiseno.es/estilo-de-vida/azuma-makoto-genio-flores_158/13
https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0
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Mostres microscòpiques
Floridura de la flor pansida de la premsadra

Mostres microscòpiques
Flor amb estams

Mostres microscòpiques
Llavor de chia

Mostres microscòpiques
Superglue amb saba

Mostres microscòpiques
Fulla de romaní

Mostres microscòpiques
Saba / Liquid de flor de cactus

Mostres microscòpiques
Textura de fulla seca

Mostres microscòpiques
Molsa

Mostres microscòpiques
Sang humana · Grup sanguini A+

Mostres microscòpiques
Fong Xanthoria Parietina
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Lli

Linum usitatissimum

Registre 26 de maig de 2021.

Després d'experimentar en primera persona amb els cultius de bacteris 

per mitjà de l'agar-agar i extreure'n els resultats de les mostres, torno a 

tenir contacte amb la gelatina però d'una altra manera.

Generant uns germinats de chia a casa per poder-ne extreure fotografies en 

directe del creixement, observo que, l'agar-agar és una barreja molt fructuosa, i 

captant l'essència dels bacteris podem extreure que es manté constantment 

humida i viscosa; pel que determino observant les mostres dels bacteris 

de la flor pansida i de la saliva de la boca, que seria interessant fer 

créixer un pot de germinats de base ferma i que estigui constantment 

hidratada. Degut a que els anteriors experiments el que m'interessava 

era poder fer créixer germinats observant-ne les arrels en l'evolució, 

em ve la idea d'aprofitar aquesta gelatina vegetal d'agar-agar, que 

vaig procedir a generar amb els bacteris, i barrejar-la amb llavors per 

dur-les a germinar.

Observant el pot de cadascún dels germinats dia a dia, es pot veure que, 

increïblement ràpid ja comencen a germinar i la visibilització del que serà la tija 

es posa en marxa.

Lamentablement, i com en certa manera havia previst, l'agar-agar al ésser una composició 

vegetal provoca que al mantenir contacte directe amb el creixement de la tija i les llavors, 

sumant-li la humitat del microclima que es desprèn dins la placa de petri, al cap d'una setmana 

es comença a generar floridura d'entorn els germinats provocant una aglomeració de fongs 

dins del compost.

Llavors de civada

Avena Sativa

Llavors de chia

Salvia hispanica

Llavors de cigrons

Cicer arietinum
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Registre 28 de maig de 2021.

Constantment faig créixer germinats i n'observo l'evolució 

diària, però la nostra mirada humana no pot arribar a 

veure com les arrels creixen i com les tijes ballen i juguen 

entre elles. És per aquest motiu i afany per veure en temps real com n'és 

l'evolució veritable dels germinats que determino unes fotografies evolutives del 

seu procés de creixement per més tard juntar-les i extreure'n un audiovisual. 

Decideixo generar fotografies cada 5 minuts mitjançant un programa que 

fa de temporitzador i disparador remot connectat amb la càmera el qual capta 

totes les imatges de manera autònoma i les emmagatzema a l'instant a l'ordinador. 

Tenint aquest sistema de captació d'imatges establert em disposo a preparar unes quantes mostres 

de germinats perquè al créixer pugui tenir-ne una referència real de l'augment dels germinats. 

Aquest format em subministra una manera molt òptima d'observar tenint en compte que no podem 

clavar la mirada tota l'estona en la seva evolució ni el nostre ull és preparat per captar durant tant 

de temps qualsevol moviment que creïn, tot i que de fet, en 5 minuts ja s'observa molta diferència 

d'imatge a imatge. 

En total genero unes peces 

audiovisual on totes les 

fotografies, de diferents dies, 

experiments de germinats  i 

formats dialoguen en una 

sintonía evolutiva. 

Fina Miralles
Natura Morta  ·  1972

Sam Taylor-Johnson
Still Life  ·  2001

https://www.finamiralles.com
https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hk
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HIPERVINCLE PER ACCEDIR 
ALS AUDIOVISUALS EVOLUTIU 
EN DIRECTE

Registre 3 de juny de 2021.

Observant els resultats de 

les fotografies evolutives dels 

germinats, ideo un escenari 

diferent on hi siguin de 

protagonistes aquests mateixos 

germinats juntament en diàleg 

amb les plaques de petri d'agar-

agar amb les llavors, i amb els 

nous germinats. Amb aquest 

procés fotogràfic pretenc 

capturar al mateix moment 

l'evolució final dels germinats, 

amb les noves llavors i les 

plaques amb floridura per veure 

a través de les fotografies les tres 

fases vitals dels experiments 

que duo a terme; el naixement, 

l'edat adulta del germinat i la 

putrefacció o mort. Mitjançant 

aquesta idea final, prossegueixo 

a crear un audiovisual que es 

podrà veure en directe en un 

link que deixo adjunt aquí a la 

imatge, on hi aniré pujant  les 

captures d'imatges de cada cinc 

minuts que hagi anat disparant 

en remot resumides en filmacions 

diàries o en 3 dies, convertint-se 

finalment en un cúmul 

d'imatges formalitzades en una 

recopil·lació final de l'evolució 

que succeeix en tres setmanes 

senceres o un mes. Decideixo 

així el format, determinant que 

és la millor manera de poder-

hi veure el cicle vital i final dels 

germinats que faig créixer, on la 

meva intervenció no és més que 

la de pulveritzar-les dos cops al 

dia i anar-les admirant. Amb 

aquest experiment finalitzo la 

primera etapa del meu treball 

final, la qual nomeno així degut 

a que aquest és només el principi 

de moltes més investigacions 

que estan per venir.

https://vimeo.com/user90755703
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Stefano Mancuso
Botànic Italià

Ynes Mexia
Botànica mexicana  ·  nord-americana

Jeanne Baret
Botànica i exploradora francesa

Lynn Margulis
Biòloga nord-americana

Alan Sonfist
Artista pioner del moviment Land-art

Jane Colden
Botànica  nord-americana

SÍNTESI DE
REFERENTS

Blanca Catalán
Considerada primera botànica espanyola

Lilian Suzette Gibbs
Botànica i exploradora anglesa

Anna Rierola
Artista catalana que combina l’art amb la ciència.

Janet Cardiff
Artista canadenca que treballa amb so

Mort Garson
Compositor i músic botànic Canadenc

Takashi Kokubo
Compositor i músic botànic Japonés

Donna Haraway
Professora, biòloga, filòsofa 

i zoòloga nord-americana

Rosi Braidotti
Filósofa y teórica feminista 

contemporánea italo-australiana.

Steven Johnson
Escriptor de divulgació científica nord-americà

Alicia Lourteig
Botànica argentina. 

Especialista mundial de les oxalidaceae

https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/stefano-mancuso/227141
https://mujeresconciencia.com/2014/07/16/lynn-margulis-la-vida-desde-la-cooperacion-microbiana/
https://mujeresconciencia.com/2014/07/27/jeanne-baret-botanica/
https://www.alansonfist.com
https://mujeresconciencia.com/2015/05/24/ynes-mexia-botanica/
https://mujeresconciencia.com/2015/03/27/jane-colden-botanica/
https://mujeresconciencia.com/2019/05/28/blanca-catalan-de-ocon-primera-botanica-espanola/
https://mujeresconciencia.com/2014/09/10/lilian-suzette-gibbs-botanica/
https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/donna-haraway/228145
http://www.annarierola.com
https://www.youtube.com/watch?v=rWEI9y6PElo&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=l0vrsO3_HpU
https://cardiffmiller.com/walks/jena-walk-memory-field/
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/rosi-braidotti/230241
https://stevenberlinjohnson.com
https://mujeresconciencia.com/2014/12/17/alicia-lourteig-botanica/


Los recuerdos de Grey Gardens
Göran Olsson  ·  Documental

Grahame Weinbren
Still Life

Makoto Azuma 
Shiki1  ·  2011

Sam Taylor - Johnson
Still Life · 2001

Agnes Denes
Weathfield  Confrontation  ·  1982

Fina Miralles
Natura Morta  ·  1972

Charles and Ray Eames
Powers of ten  ·  1977

Heather Ackroyd & Dan Harvey
Spotlight ON

Paula Bruna
Plantoceno

Linda Tegg
Adjacent Field

Las vidas pasadas de Mr. Nobody
Jaco Van Dormael  ·  Pel·lícula

Agnieszka Polska
The Garden  ·   2010

Travis Bedel
Artista botànic nord-americà

https://www.filmin.es/pelicula/los-recuerdos-de-grey-gardens
https://www.arquitecturaydiseno.es/estilo-de-vida/azuma-makoto-genio-flores_158/13
https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hk
http://grahameweinbren.com
https://www.finamiralles.com
http://www.agnesdenesstudio.com
https://www.youtube.com/watch?v=RgUp8mZ_W7Q
https://www.youtube.com/watch?v=RgUp8mZ_W7Q
https://www.youtube.com/watch?v=a6-QNC__BrA
https://paulabruna.com
https://artmuseum.pl/en/filmoteka/praca/polska-agnieszka-ogrod
http://www.lindategg.com
https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0
https://ecoosfera.com/2014/03/la-anatomia-humana-empieza-a-ser-una-extension-de-las-plantas-imagenes/
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Maurice Mikkers
Imaginarium of Tears

Binh Danh
Ancestral Altars  ·  2006

Anna Atkins
Cianotípies

http://binhdanh.com/Projects/AncestralAltars/AncestralAltars.html
https://mujeresconciencia.com/2019/04/23/anna-atkins-creativa-cientifica-del-siglo-xix-que-vinculo-la-botanica-y-la-fotografia/
https://imaginariumoftears.com
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CONCLUSIONS

El concepte inicial del projecte esdevé ja borrós tenint en 

compte tota l'evolució per la qual ha passat el treball, com 

l'he viscut jo com a humana i quin és realment fins ara el 

resultat conceptual de tota l'experimentació formal. El fet de 

transformar i altrerar la mirada a com observo el meu entorn, 

ha desembocat a un canvi de paradigma sobre el cicle vital 

que organitza i posa en comú totes les parts amb les quals 

interactuo, relaciono, investigo i poso en context. 

Durant tot el procés metodològic i experimental he pogut 

anar encaixant raonaments i preguntes que s'han anat 

resolent soles al llarg de totes les investigacions, on entraven 

en diàleg tots els organismes vius que anava observant de 

manera constant, en primera persona de manera mutualista 

i recíproca. 

Sense aquests experiments i observacions continues amb 

l'entorn i les espècies que m'envolten, no haguessin pogut 

evolucionar aquests factors interns i comportaments que 

succeeixen de la interacció entre els éssers vius i que esdevenen 

la part principal del projecte. Aquestes accions-reaccions de 

cada experiment van donant sentit i coherència al propòsit 

principal del treball, generar simbiosi entre espècies que 

determini en diàleg; i tot i no generar una solució o resultat 

final com a tal, sorgeix un conjunt i constel·lació de resultats 

que formulen entre ells una sinopsi.

He comprès, després de tot el 

procés documentat, que encara em 

queda molt per observar.  A l'inici 

del projecte pensava que l'univers 

que investigava era humil i modest, 

sense preveure que, com més 

minuciosament el contemplava, més 

abundant era. Els organismes vius no 

deixen mai de dialogar i això connota 

un cicle vital que no té cloenda. Per 

aquest mateix motiu, el meu treball 

no té una conclusió com a tal. El que 

he investigat és només l'inici del que 

esdevindrà més endavant, és un procés 

d'aprenentatge recíproc entre el meu 

entorn i jo que no deixa de ser efímer. 

Aquest projecte ha representat, amb 

tota seguretat, el meu naixement com 

a dissenyadora.

Amb aquest projecte constato el meu 

pilar i base fonamental de creació:  

la intersecció entre disseny, ciència i 

botànica esdevé una part primordial 

de la meva essència, treballada molt 

lentament i pas a pas des del lliurament 

de la premsadora artesanal de la 

meva mare, fins a l'entrega de tot el 

meu relleu i trajecte al llarg d'aquest 

treball que és ben lluny d'ésser el final.

Tràquea i bronquis
Pleurae et pericardium

Arrels d'arbre
Òrgan embrionari 
que es desenvolupa 
durant la germinació 
de la llavor.



Es tan poco el trabajo de la hierba,
esa esfera de simple verde:
sólo criar mariposas
y entretener abejas.

Todo el día bailar al ritmo de las lindas
tonadas que las brisas traen
y recibir el sol en el regazo
y a todo decir sí, inclinándose.

(...)

(...)

Y, al morir, deshacerse
en fragancias divinas,
como humildes especias 
que se quedan dormidas
o como nardos que perecen.

Y entonces habitar en trojes soberanas
y soñar por el resto de los días.
Es tan poco el trabajo de la hierba.
Yo quisiera ser heno.

Emily Dickinson
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GLOSSARI DE PARAULES I SIGNIFICATS



208 209

BIBLIOGRAFIA

BEFOFF, Mark i PIERCE, Jessica. Justicia salvaje. La vida moral de los animales. 
1ª edició. Madrid: Turner Publicaciones S.L., 2010. 267p. ISBN: 978-84-7506-
922-7
 
BOURFERY, J. M. i JACOB, N. H. Atlas of  human anatomy and surgery. 1ª 
edició. Alemanya: TASCHEN, 2017. 722p. ISBN: 978-38-3656-898-2
 
BRAIDOTTI, Rosi. Lo posthumano. 1ª edició. Espanya: Editorial Gedisa, 2015. 
256p. ISBN: 978-84-9784-811-4
 
DEE, Tim. Four fields. 1ª edició. Gran bretanya: Editorial Vintage, 2014. 288p. 
ISBN: 978-00-9954-137-0
 
DELEUZE, Gilles i GUATTARI, Felix. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. 
3ª edición. Valencia: Pre-textos, 1994. 522 p. ISBN: 
978-84-8508-195-0
 
FOLCH GUILLÈN, Ramon. La muntanya mitjana plujosa submediterrània, 
medioeuropea i atlántica. A: Folch Guillèn, Ramon. La vegetació dels Països 
Catalans. 2ª edició. Catalunya: Aster, 1986.ISBN: 84-85256-62-X
 
HARAWAY, Donna J. When species meet. 1ª edició. Minneapolis: University of  
Minnesota, 2008. 360p. ISBN: 978-08-1665-045-3
 
JOHNSON, Steven. Sistemas emergentes. O qué tienen en común hormigas, 
neuronas, ciudades y software. 1ª edició. Espanya: Editorial Turner, 2004. 258p. 
ISBN: 978-84-7506-622-6
 
REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC. Talleres de botánica: Las coníferas y sus 
parientes. Madrid: Gobierno de España i Fundación española para la ciencia y la 
tecnología, gener de 2012. Depòsit legal: M-5458-2012
 
SENNET, Richard. El artesano. 5ª edició. Espanya: Editorial Anagrama, 2009. 
416p. ISBN: 978-84-3396-287-4
 
WOHLLEBEN, Peter. La vida secreta dels arbres. 2ª edició. Valls: Cossetània 
Edicions, 2020. 173p. ISBN: 978-84-9034-890-1

Liquen / molsa dels rens
Cladonia rangiferina.

Estòmac humà
Ventrilucus (gaster).

Similituts entre la molsa Cladonia rangiferina (i les arrels) amb l'estòmag humà.



211

BLANCO CASTRO, Emilio i DIEZ, Justino. Sobre la interacción entre las plantas y el ser humano. A: Diario de 
gastronomía [online]. Madrid: 2014 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://diariodegastronomia.
com/sobre-la-interaccion-entre-las-plantas-y-el-ser-humano/>
 
BLAZQUEZ, Marta. Mujeres botánicas pioneras en la investigación científica. A: La huella del bosque [online]. 
Espanya: 2019 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://www.lahuelladelbosque.es/mujeres-botanicas-
pioneras-en-la-investigacion-cientifica/>
 
BRUNA, Paula. Página web de Paula Bruna, Visual artist [online] [consulta: 28 de març de 2021]. Disponible a:  
<https://paulabruna.com/statement/>
 
CALLE, Merche S. i GÓMEZ, Juan Enrique. Vilanos, flores con vilanos. A: Waste magazine [online]. Granada: 
IDEAL, 2020 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://wastemagazine.es/vilano.htm>
 
CARAPIA-CARAPIA, Laura i VIDAL-GARCÍA, Francisca. Etnobotánica: el estudio de la relación de las plantas 
con el hombre A: INECOL [online]. Méxic: Gobierno de México, 2020. [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible 
a: <https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/373-etnobotanica-el-estudio-
de-la-relacion-de-las-plantas-con-el-hombre>
 
CASTILLO, Daniela. El ser humano en relación con las plantas. A: El hombre y el medio ambiente [online]. España: 
2012 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://sites.google.com/site/elhombreyelmedioambiente/el-ser-
humano-en-relacion-con-las-plantas>
 
CCCB. 23 de març de 2017. Hope Jahren, Com l’arbre plantat vora l’aigua: la màgia de les arrels, les fulles, i tota la 
resta [arxiu de vídeo] [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/
hope-jahren/227135>
 
CCCB. 24 de març de 2017. Stefano Mancuso, Les arrels de la intel·ligència de les plantes [arxiu de vídeo] [consulta: 
19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/stefano-mancuso/227141>
 
CCCB. 19 de noviembre de 2018. Rosi Braidotti, Tornar-se animal [arxiu de vídeo] [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/rosi-braidotti/230241>
 
CCCB. Els humans no som el centre [online]. Barcelona: 2021 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://
www.cccb.org/ca/multimedia/llistes-reproduccio/els-humans-no-som-el-centre/233082>
 
CONABIO. La gran família. A: Biodiversidad mexicana [online]. Méxic: Conabio, 2020 [consulta: 19 de maig de 
2021]. Disponible a: <https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gfamilia>
 
CREATIVE COMMONS. El ancestro de las plantas terrestres estaba programado para saltar a la orilla. A: SINC 
[online]. Espanya: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2015 [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ancestro-de-las-plantas-terrestres-estaba-programado-para-
saltar-a-la-orilla>

DEBATTY, Régine. The plant sex consultancy. A: We make money not art [online]. Francia: Régine Debatty, 2014 
[consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://we-make-money-not-art.com/the_plant_sex_consultancy/>
 

DE CHILE. Etimologías [online]. Chile: 2021. Etímología 
de SIMBIOSIS [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: 
<http://etimologias.dechile.net/?simbiosis>

DE MIGUEL, Sergio. La relació simbiótica d’arbres amb 
fongs i bacteris, clau pel futur dels boscos. A: CTFC [onli-
ne]. Lleida: Institució CERCA, 2019 [consulta: 2 de juny de 
2021]. Disponible a: <https://www.ctfc.cat/institucio.php>

ECHEVERRY, Javier M. i LODOÑO CEDAÑO, Lina M. 
Tipos de líquenes. A: Ilbca [online]. Colombia: UCEVA, 2011 
[consulta: 2 de juny de 2021]. Disponible a: <https://ilbca.
wordpress.com/tipos-de-liquenes/>
 
EL INDEPENDIENTE. Las primeras plantas después de 
los dinosaurios. A: El Independiente [online]. Madrid: Park 
Row Digital, S.L. Periódico, 2017 [consulta: 19 de maig de 
2021]. Disponible a: <https://www.elindependiente.com/
futuro/2017/05/11/la-vida-despues-de-los-dinosaurios/>
 
EL JARDÍN BONITO. Nombres científicos [online]. España: 
2017 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <http://
www.eljardinbonito.es/html/lista-plantas-nombres-cientificos-
botanicos-01.html>
 
ETECÉ. Enciclopedia de ejemplos [online]. Argentina: 2019. 
15 Ejemplos de Mutualismo [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-
mutualismo/>
 
FDEZ. WEIGAND, Guillermo. Plantas vasculares y no 
vasculares. A: Botanipedia [online]. Espanya: NomenPlantor, 
2018 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://
www.botanipedia .org/index.php?t i t le=PLANTAS_
VASCULARES_Y_NO_VASCULARES>
 
FERRO, Lorena. Diez malas hierbas que quizás no sabías 
que eran comestibles. A: La Vanguardia [online]. Barcelona: 
La Vanguardia Ediciones S.L.U., 2016 [consulta: 19 de maig 
de 2021]. Disponible a: <https://www.lavanguardia.com/
vida/20160330/40752477809/malas-hierbas-comestibles.
html>
 
GARCÍA,  Jesus. Los 6 tipos de licencias Creative Commons. A: 
EIPE [online]. Castilla y León: Universidad Católica de Ávila, 
2018 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://
www.eipe.es/blog/6-tipos-de-licencias-creative-commons/>

GRIÑO CUBERO, Roberto. Contribución a la identificación 
de sistemas dinámicos mediante métodos conexionistas 
(tesi) [online]. Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), 
1998. Disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/
tesis?codigo=11297>

HERVÍAS, Iván, PASCUAL, Sergio i OCHOA, Marcos. 
La vida oculta del agua [document online]. La Rioja: Google 
Science Fair, 2012 [consulta: 2 de juny de 2021]. Disponible 
a: <https://ep00.epimg.net/descargables/2012/07/24/e47e-
72254b2bdd44e9b0dc7b1574ef56.pdf>
 
HOJAS SABIAS. Cuándo Surgieron las Primeras Plantas en la 
Tierra. A: Burro sabio [online]. Espanya: 2018 [consulta: 19 de 
maig de 2021]. Disponible a: <https://www.burrosabio.com/
cuando-surgieron-las-primeras-plantas-en-la-tierra/>
 
JIMENO, Antonio i BLASCO, Amadeo. REGNE 
PLANTES (METÀFITS) II. Les Gimnospermes [online]. 
Espanya: Aula 2005, 2020 [consulta: 19 de maig de 
2021]. Disponible a: <http://www.aula2005.com/html/
cn1eso/14gimnospermes/14gimnospermes.htm>
 
JOAN JUAN JOHN. Flora Muntanya Montserrat [online]. 
Catalunya: Muntanya de Montserrat Monestir i Santuari, 
2019 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <http://
muntanyademontserrat.blogspot.com/2013/02/flora-de-
montserrat.html>

KLAWITTER, Philip. 30 de novembre de 2018. Biogénesis + 
documental [arxiu de vídeo] [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://vimeo.com/303714268>
 
KÒNICLAB. Ecoss, Ecosistemas de lo inesperado [online]. 
Santamònica i Fabra i Coats. Barcelona: 2021 [consulta: 28 de 
març de 2021]. Disponible a: <http://www.ecoss.barcelona/
es/>
LYNN. MARGULLIS. La vida desde la cooperación 
microbiana. A: Mujeres con ciencia [online]. País vasco: Cátedra 
de Cultura Científica, 2014 [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://mujeresconciencia.com/2014/07/16/
lynn-margulis-la-vida-desde-la-cooperacion-microbiana/>

MARROQUÍN, Adolfo. Formas que le gustan a la naturaleza. 
A: Hoy [online]. Extremadura: Ediciones Digitales HOY 
S.L.U, 2018 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: 
<https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/08/10/formas-que-
le-gustan-a-la-naturaleza/>

MAYO, Lidia G. Flores silvestres de color rosa[online]. Espanya: 
Disfrutar con el huerto y el jardín, 2018 [consulta: 19 de maig de 
2021]. Disponible a: <https://disfrutarconelhuertoyeljardin.
blogspot.com/2018/11/flores-silvestres-de-color-rosa.html>

https://diariodegastronomia.com/sobre-la-interaccion-entre-las-plantas-y-el-ser-humano/
https://diariodegastronomia.com/sobre-la-interaccion-entre-las-plantas-y-el-ser-humano/
https://www.lahuelladelbosque.es/mujeres-botanicas-pioneras-en-la-investigacion-cientifica/
https://www.lahuelladelbosque.es/mujeres-botanicas-pioneras-en-la-investigacion-cientifica/
https://paulabruna.com/statement/
https://wastemagazine.es/vilano.htm
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/373-etnobotanica-el-estudio-de-la-relacion-de-las-plantas-con-el-hombre
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/373-etnobotanica-el-estudio-de-la-relacion-de-las-plantas-con-el-hombre
https://sites.google.com/site/elhombreyelmedioambiente/el-ser-humano-en-relacion-con-las-plantas
https://sites.google.com/site/elhombreyelmedioambiente/el-ser-humano-en-relacion-con-las-plantas
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/hope-jahren/227135
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/hope-jahren/227135
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/stefano-mancuso/227141
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/rosi-braidotti/230241
https://www.cccb.org/ca/multimedia/llistes-reproduccio/els-humans-no-som-el-centre/233082
https://www.cccb.org/ca/multimedia/llistes-reproduccio/els-humans-no-som-el-centre/233082
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gfamilia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ancestro-de-las-plantas-terrestres-estaba-programado-para-saltar-a-la-orilla
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ancestro-de-las-plantas-terrestres-estaba-programado-para-saltar-a-la-orilla
https://we-make-money-not-art.com/the_plant_sex_consultancy/
http://etimologias.dechile.net/?simbiosis
https://www.ctfc.cat/institucio.php
https://ilbca.wordpress.com/tipos-de-liquenes/
https://ilbca.wordpress.com/tipos-de-liquenes/
https://www.elindependiente.com/futuro/2017/05/11/la-vida-despues-de-los-dinosaurios/
https://www.elindependiente.com/futuro/2017/05/11/la-vida-despues-de-los-dinosaurios/
http://www.eljardinbonito.es/html/lista-plantas-nombres-cientificos-botanicos-01.html
http://www.eljardinbonito.es/html/lista-plantas-nombres-cientificos-botanicos-01.html
http://www.eljardinbonito.es/html/lista-plantas-nombres-cientificos-botanicos-01.html
https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-mutualismo/
https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-mutualismo/
https://www.botanipedia.org/index.php?title=PLANTAS_VASCULARES_Y_NO_VASCULARES
https://www.botanipedia.org/index.php?title=PLANTAS_VASCULARES_Y_NO_VASCULARES
https://www.botanipedia.org/index.php?title=PLANTAS_VASCULARES_Y_NO_VASCULARES
https://www.lavanguardia.com/vida/20160330/40752477809/malas-hierbas-comestibles.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20160330/40752477809/malas-hierbas-comestibles.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20160330/40752477809/malas-hierbas-comestibles.html
https://www.eipe.es/blog/6-tipos-de-licencias-creative-commons/
https://www.eipe.es/blog/6-tipos-de-licencias-creative-commons/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=11297
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=11297
https://ep00.epimg.net/descargables/2012/07/24/e47e72254b2bdd44e9b0dc7b1574ef56.pdf
https://ep00.epimg.net/descargables/2012/07/24/e47e72254b2bdd44e9b0dc7b1574ef56.pdf
https://www.burrosabio.com/cuando-surgieron-las-primeras-plantas-en-la-tierra/
https://www.burrosabio.com/cuando-surgieron-las-primeras-plantas-en-la-tierra/
http://www.aula2005.com/html/cn1eso/14gimnospermes/14gimnospermes.htm
http://www.aula2005.com/html/cn1eso/14gimnospermes/14gimnospermes.htm
http://muntanyademontserrat.blogspot.com/2013/02/flora-de-montserrat.html
http://muntanyademontserrat.blogspot.com/2013/02/flora-de-montserrat.html
http://muntanyademontserrat.blogspot.com/2013/02/flora-de-montserrat.html
https://vimeo.com/303714268
http://www.ecoss.barcelona/es/
http://www.ecoss.barcelona/es/
https://mujeresconciencia.com/2014/07/16/lynn-margulis-la-vida-desde-la-cooperacion-microbiana/
https://mujeresconciencia.com/2014/07/16/lynn-margulis-la-vida-desde-la-cooperacion-microbiana/
https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/08/10/formas-que-le-gustan-a-la-naturaleza/
https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2018/08/10/formas-que-le-gustan-a-la-naturaleza/
https://disfrutarconelhuertoyeljardin.blogspot.com/2018/11/flores-silvestres-de-color-rosa.html
https://disfrutarconelhuertoyeljardin.blogspot.com/2018/11/flores-silvestres-de-color-rosa.html


212 213

 MENÉDEZ VALDEREY, J. L. Filicopsida (Pteridophyta) 
[online]. Asturias: asturnatura.com, 2021 [consulta: 19 de 
maig de 2021]. Disponible a: <https://www.asturnatura.
com/clase/filicopsida.html>
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. Proyecto Biosfera [online]. Madrid: Los Lí-
quenes, 2020 [consulta: 2 de juny de 2021]. Disponible a: 
<http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/
clasica/contenidos17.htm>

NIETO, Mireia. El árbol de la vida. A: Tataranietos 
[online]. Barcelona: 2017 [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://tataranietos.com/2017/03/27/
arbol-de-la-vida/>

POLSKA, Agnieszka. 2010. The Garden [arxiu de vídeo] 
[consulta: 2 de juny de 2021]. Disponible a: <https://art-
museum.pl/en/filmoteka/praca/polska-agnieszka-ogrod>

PROYECTO AGUA. Philodina Roseola, El rotífero in-
mortal. A: Flickr [online]. La Rioja: Laboratorio de Cien-
cias Naturales del IES Batalla de Clavijo, 2009 [consulta: 2 
de juny de 2021]. Disponible a: <https://www.flickr.com/
photos/microagua/3276437535>
 
REDACCIÓN BBC MUNDO. Por qué la hierba fue tan 
determinante para la evolución humana. A: BBC News 
Mundo [online]. Espanya: BBC, 2017 [consulta: 19 de 
maig de 2021]. Disponible a: <https://www.bbc.com/
mundo/noticias-42371053>
 
REDACCIÓN BBC MUNDO. Qué es LUCA, el 
antepasado que dio origen a toda la vida en la Tierra (y por 
qué quizás lo estamos buscando en el lugar equivocado). 
A: BBC News Mundo [online]. Espanya: BBC, 2019 
[consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://
www.bbc.com/mundo/noticias-47260677>

RED ARAGÓN. 1. Formaciones rocosas en Aragón. 
Cortados, cañones, barrancos. A: Red Aragón [online]. 
Zaragoza: El Periódico, 1998 [consulta: 2 de juny de 
2021]. Disponible a: <http://redaragon.elperiodico-
dearagon.com/turismo/naturaleza/formaciones_roco-
sas/0102_guia.asp>
 
RESCO de DIOS, Víctor. La memoria de las plantas: ¿de 
qué se acuerdan y por qué es vital para su supervivencia? 
A: BBC News Mundo [online]. Espanya: BBC, 2019 
[consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://
www.bbc.com/mundo/noticias-50460981>
 

RODRÍGUEZ, Eva. Los fósiles de plantas más antiguos 
del mundo tienen 1.600 millones de años. A: SINC 
[online]. Espanya: Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología, 2017 [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-
fosiles-de-plantas-mas-antiguos-del-mundo-tienen-1.600-
millones-de-anos>
 
RT. Hallan fósiles de los antepasados de las plantas 
terrestres que vivieron hace 1.000 millones de años. A: RT 
en Español [online]. Espanya: RT, 2020 [consulta: 19 de 
maig de 2021]. Disponible a: <https://actualidad.rt.com/
actualidad/343998-hallar-fosiles-ancestros-plantas-1000-
millones>
 
SADURNÍ, N. Jeanne Baret, la primera mujer que 
circunnavegó el mundo. A: Historia [online]. Espanya: 
National Geographic, 2021 [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <https://historia.nationalgeographic.com.
es/a/jeanne-baret-primera-mujer-que-circunnavego-
mundo_16297>
 
SÁNCHEZ-KEN, Jorge Gabriel i BEDOLLA-GARCÍA, 
Brenda Yudith. ¿De dónde vienen las plantas? A: INECOL 
[online]. Méxic: Gobierno de México, 2020. [consulta: 19 
de maig de 2021]. Disponible a: <https://www.inecol.mx/
inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-
hoy/1087-de-donde-vienen-las-plantas>

SÁNCHEZ, Mónica. ¿Cuándo aparecieron las primeras 
plantas? A: Jardinería On [online]. Espanya: AB Internet, 
2017 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: 
<https://www.jardineriaon.com/cuando-aparecieron-las-
primeras-plantas.html>

TEGG, Linda. Página web de Linda Tegg [online] 
[consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <http://
www.lindategg.com>

 THALES. Grupos de plantas [online]. Andalucía: Sociedad 
andaluza de educación matemática Thales, 2021 [consulta: 
19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://thales.cica.es/
rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasplantas.html>
 
TIME OUT. 7 hitos de la ciencia que puedes comprender 
en CosmoCaixa. A: Time Out Barcelona [online]. 
Barcelona: Time Out Spain Media S.L., 2016 [consulta: 19 
de maig de 2021]. Disponible a: <https://www.timeout.es/
barcelona/es/que-fer/7-hitos-de-la-ciencia-que-puedes-
comprender-en-cosmocaixa>

VÁZQUEZ CHIMALHUA, Ernesto. De la endosimbiosis 
a las primeras plantas terrestres. A: Saber más [online]. 
Méxic: Universitad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2019 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible 
a: <https://www.sabermas.umich.mx/archivo/
articulos/370-numero-43/686-de-la-endosimbiosis-a-las-
primeras-plantas-terrestres.html>
 
VILLAGER DE LACIANA. Los Fósiles [online]. 
Espanya: Melodysoft, 1999 [consulta: 19 de maig de 2021]. 
Disponible a: <http://villagerlaciana.com/Fosiles.htm>
 
WIKIPEDIA. Anexo: Glosario de epítetos y nombres 
botánicos. A: Wikipédia, la enciclopedia libre [online]. 
Espanya: Fundación Wikimedia inc., 2021 [consulta: 19 de 
maig de 2021]. Disponible a: <https://es.wikipedia.org/
wiki/Anexo:Glosario_de_ep%C3%ADtetos_y_nombres_
botánicos>
 
WIKIPEDIA. Categoría taxonómica. A: Wikipédia, la 
enciclopedia libre [online]. Espanya: Fundación Wikimedia 
inc., 2021 [consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_
taxonómica>
 
WIKIPEDIA. Paleobotánica. A: Wikipédia, la enciclopedia 
libre [online]. Espanya: Fundación Wikimedia inc., 2021 
[consulta: 19 de maig de 2021]. Disponible a: <https://
es.wikipedia.org/wiki/Paleobotánica>
 
XTEC. Les falgueres [online]. Catalunya: Plantes i 
Animals del nostre entorn, 2021 [consulta: 19 de maig 
de 2021]. Disponible a: <http://www.xtec.cat/~fturmo/
d108/herbes/falguera.htm>

YBARRA, Txema. Azuma Makoto, el genio de las 
flores. A: Arquitectura y diseño [online]. Barcelona: RBA 
REVISTAS S.L., 2019 [consulta: 2 de juny de 2021]. 
Disponible a: <https://www.arquitecturaydiseno.es/esti-
lo-de-vida/azuma-makoto-genio-flores_158>

http://asturnatura.com
https://www.asturnatura.com/clase/filicopsida.html
https://www.asturnatura.com/clase/filicopsida.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos17.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos17.htm
https://tataranietos.com/2017/03/27/arbol-de-la-vida/
https://tataranietos.com/2017/03/27/arbol-de-la-vida/
https://artmuseum.pl/en/filmoteka/praca/polska-agnieszka-ogrod
https://artmuseum.pl/en/filmoteka/praca/polska-agnieszka-ogrod
https://www.flickr.com/photos/microagua/3276437535
https://www.flickr.com/photos/microagua/3276437535
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42371053
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42371053
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47260677
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47260677
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/naturaleza/formaciones_rocosas/0102_guia.asp
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/naturaleza/formaciones_rocosas/0102_guia.asp
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/naturaleza/formaciones_rocosas/0102_guia.asp
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50460981
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50460981
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-fosiles-de-plantas-mas-antiguos-del-mundo-tienen-1.600-millones-de-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-fosiles-de-plantas-mas-antiguos-del-mundo-tienen-1.600-millones-de-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-fosiles-de-plantas-mas-antiguos-del-mundo-tienen-1.600-millones-de-anos
https://actualidad.rt.com/actualidad/343998-hallar-fosiles-ancestros-plantas-1000-millones
https://actualidad.rt.com/actualidad/343998-hallar-fosiles-ancestros-plantas-1000-millones
https://actualidad.rt.com/actualidad/343998-hallar-fosiles-ancestros-plantas-1000-millones
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/jeanne-baret-primera-mujer-que-circunnavego-mundo_16297
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/jeanne-baret-primera-mujer-que-circunnavego-mundo_16297
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/jeanne-baret-primera-mujer-que-circunnavego-mundo_16297
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/1087-de-donde-vienen-las-plantas
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/1087-de-donde-vienen-las-plantas
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/1087-de-donde-vienen-las-plantas
https://www.jardineriaon.com/cuando-aparecieron-las-primeras-plantas.html
https://www.jardineriaon.com/cuando-aparecieron-las-primeras-plantas.html
http://www.lindategg.com
http://www.lindategg.com
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasplantas.html
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasplantas.html
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-fer/7-hitos-de-la-ciencia-que-puedes-comprender-en-cosmocaixa
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-fer/7-hitos-de-la-ciencia-que-puedes-comprender-en-cosmocaixa
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-fer/7-hitos-de-la-ciencia-que-puedes-comprender-en-cosmocaixa
https://www.sabermas.umich.mx/archivo/articulos/370-numero-43/686-de-la-endosimbiosis-a-las-primeras-plantas-terrestres.html
https://www.sabermas.umich.mx/archivo/articulos/370-numero-43/686-de-la-endosimbiosis-a-las-primeras-plantas-terrestres.html
https://www.sabermas.umich.mx/archivo/articulos/370-numero-43/686-de-la-endosimbiosis-a-las-primeras-plantas-terrestres.html
http://villagerlaciana.com/Fosiles.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_de_ep%C3%ADtetos_y_nombres_botánicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_de_ep%C3%ADtetos_y_nombres_botánicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_de_ep%C3%ADtetos_y_nombres_botánicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxonómica
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxonómica
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleobotánica
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleobotánica
http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/herbes/falguera.htm
http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/herbes/falguera.htm
https://www.arquitecturaydiseno.es/estilo-de-vida/azuma-makoto-genio-flores_158
https://www.arquitecturaydiseno.es/estilo-de-vida/azuma-makoto-genio-flores_158







	Botón 196: 
	Botón 197: 
	Botón 198: 
	Botón 59: 
	Botón 58: 
	Botón 195: 
	Botón 57: 
	Botón 192: 
	Botón 194: 
	Botón 56: 
	Botón 199: 
	Botón 200: 
	Botón 191: 
	Botón 190: 
	Botón 189: 
	Botón 188: 
	Botón 187: 
	Botón 186: 
	Botón 185: 
	Botón 184: 
	Botón 183: 
	Botón 182: 
	Botón 180: 
	Botón 179: 
	Botón 178: 
	Botón 60: 
	Botón 201: 
	Botón 202: 
	Botón 61: 
	Botón 2024: 
	Botón 62: 
	Botón 205: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 206: 
	Botón 65: 
	INVESTIGACIÓ INICIAL: 
	RELACIO ENTRE SIMBIONTS: 
	PAPER CASSOLÀ: 
	chia i: 
	CASA DE LES PLANTES: 
	RUTA SENDER CAMI SENDA: 
	AGAR AGAR: 
	AGAR AGAR SOL ORGANIC: 
	FOTO EVOLUTIVA NORMAL: 
	FOTO EVOLUTIVA EN DIRECTE: 
	PATRONS EN LES FORMIGUES: 
	TEST COSIET COSSIOL TORRETA TORRATXA: 
	CREAR VIDA DE LA MORT: 
	flors que s'esfullen: 
	Botón 66: 
	Botón 253: 
	Botón 254: 
	Botón 255: 
	Botón 145: 
	Botón 67: 
	Botón 207: 
	Botón 208: 
	Botón 68: 
	Botón 146: 
	Botón 69: 
	Botón 2010: 
	Botón 70: 
	Botón 72: 
	Botón 147: 
	Botón 71: 
	Botón 148: 
	Botón 74: 
	Botón 73: 
	Botón 149: 
	Botón 75: 
	Botón 150: 
	Botón 76: 
	Botón 2011: 
	Botón 77: 
	Botón 151: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 152: 
	Botón 114: 
	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 153: 
	Botón 84: 
	Botón 83: 
	Botón 2012: 
	Botón 2013: 
	Botón 2014: 
	Botón 2015: 
	Botón 154: 
	Botón 85: 
	Botón 2016: 
	Botón 2017: 
	Botón 2018: 
	Botón 2019: 
	Botón 2020: 
	Botón 86: 
	Botón 87: 
	Botón 155: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 156: 
	Botón 90: 
	Botón 2026: 
	Botón 2027: 
	Botón 2028: 
	Botón 2029: 
	Botón 157: 
	Botón 91: 
	Botón 2031: 
	Botón 2032: 
	Botón 2033: 
	Botón 92: 
	Botón 158: 
	Botón 2034: 
	Botón 2035: 
	Botón 2036: 
	Botón 2037: 
	Botón 2038: 
	Botón 2039: 
	Botón 2040: 
	Botón 2041: 
	Botón 159: 
	Botón 93: 
	Botón 160: 
	Botón 94: 
	Botón 2042: 
	Botón 2043: 
	Botón 2044: 
	Botón 161: 
	Botón 95: 
	Botón 96: 
	Botón 97: 
	Botón 98: 
	Botón 99: 
	Botón 100: 
	Botón 162: 
	Botón 101: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Botón 163: 
	Botón 164: 
	Botón 104: 
	Botón 105: 
	Botón 165: 
	Botón 106: 
	Botón 107: 
	Botón 108: 
	Botón 166: 
	Botón 109: 
	Botón 110: 
	Botón 167: 
	Botón 111: 
	Botón 112: 
	Botón 168: 
	Botón 115: 
	Botón 116: 
	Botón 169: 
	Botón 117: 
	Botón 170: 
	Botón 118: 
	Botón 119: 
	Botón 171: 
	Botón 120: 
	Botón 172: 
	Botón 121: 
	Botón 173: 
	Botón 122: 
	Botón 174: 
	Botón 123: 
	Botón 2046: 
	Botón 124: 
	Botón 125: 
	Botón 175: 
	Botón 176: 
	Botón 126: 
	Botón 177: 
	Botón 127: 
	Botón 128: 
	KIT SENSORIAL: 
	MICROSCOPI: 
	PALEOBOTANICA: 
	BACTERIES: 
	RESULTATS PAPER: 
	AGAR AGAR GERMINAT: 
	UNES FLORS QUE S'ESFULLEN: 
	LUCA: 
	ANTECEDENTS: 
	FORMIGUES: 
	PAPER CASSOLA: 
	SIMBIONTS: 
	ALGAE: 
	CERCLES DE SO: 
	CHIA: 
	CHIA II: 
	FOTOGRAFIA EVOLUTIVA: 
	TEST COSSIET: 
	QUE SON LES MALES HERBES: 
	LA CASA DE LES PLANYES: 
	VERD EN EL GRIS: 
	CREAR VIDA: 
	MAPES DE RUTA: 
	FOTO EN DIRECTE: 
	RUTA SENDER: 
	ORIGEN DE LA VIDA: 
	INVESTIGACIO INICIAL: 
	Botón 129: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	Botón 138: 
	Botón 139: 
	Botón 140: 
	Botón 214: 
	Botón 219: 
	Botón 220: 
	Botón 221: 
	Botón 230: 
	Botón 225: 
	Botón 226: 
	Botón 228: 
	Botón 218: 
	Botón 217: 
	Botón 213: 
	Botón 210: 
	Botón 211: 
	Botón 209: 
	Botón 212: 
	Botón 216: 
	Botón 227: 
	Botón 229: 
	Botón 252: 
	Botón 215: 
	Botón 224: 
	Botón 141: 
	Botón 235: 
	Botón 231: 
	Botón 233: 
	Botón 247: 
	Botón 239: 
	Botón 243: 
	Botón 236: 
	Botón 237: 
	Botón 240: 
	Botón 250: 
	Botón 232: 
	Botón 234: 
	Botón 249: 
	Botón 242: 
	Botón 241: 
	Botón 251: 
	Botón 222: 
	Botón 223: 
	Botón 245: 
	Botón 238: 
	Botón 248: 
	Botón 246: 
	Botón 244: 
	Botón 142: 
	Botón 143: 
	Botón 144: 


