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ABSTRACT

8

How does memory sound? What shape does it have? 
Is it possible to capture time? The present escapes 
us and disappears like sand in our hands. Its mate-
rial weight is acquired only in memory. To remember 
is to feel the emotions in time. OMAR arises from the 
desire to record the customs, context, gestures, expe-
riences and voices of a family, mine. From audiovisual 
cartography as a vehicle, memory and the passage of 
time serve as artistic material in a journey through the 
customs and different perspectives of six characters. 
Navigating through their inner world, to discover child-
hood, rituals, thoughts, which have directly influenced 
the decisions they have made throughout life. A jour-
ney through marked paths to the most superficial layer 
of his body, the skin, to know how memory sounds.

9
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Com sona la memòria? Quina forma té un re-
cord? És possible capturar el temps? El present 
se'ns escapa i desapareix com la sorra entre les 
mans. El seu pes material no s’adquireix sinó en 
el record. Recordar és sentir les emocions en el 
temps. OMAR sorgeix de la voluntat d'enregistrar 
les costums, el context, els gestos, les vivències i 
les veus d'una família, la meva. A partir de la car-
tografia audiovisual com a vehicle, la memòria 
i el pas del temps serveixen com a material ar-
tístic en un viatge per les costums i les diferents 
perspectives de sis personatges. Es navega a tra-
vés del seu món interior, per tal de conèixer més 
sobre la seva infància, els seus  rituals, els seus 
pensaments, els quals han influït directament so-
bre les decisions que han pres al llarg de la vida. 
Es navega, així mateix, pels camins marcats a la 
capa més superficial del seu cos, la pell, per sa-
ber com  sona la memòria.

CAT

ENG

¿Cómo suena la memoria? ¿Qué forma tiene un re-
cuerdo? ¿Es posible capturar el tiempo? El presen-
te se nos escapa y desaparece como la arena entre 
las manos. Su peso material no se adquiere sino en 
el recuerdo. Recordar es sentir las emociones en el 
tiempo. OMAR surge de la voluntad de registrar las 
costumbres, el contexto, los gestos, las vivencias y las 
voces de una familia, la mía. A partir de la cartografía 
audiovisual como vehículo, la memoria y el paso del 
tiempo sirven como material artístico en un viaje por 
las costumbres y las diferentes perspectivas de seis 
personajes. Se navega a través de su mundo interior, 
para conocer más sobre su infancia, sus rituales, sus 
pensamientos, los cuales han influido directamente 
sobre las decisiones que han tomado a lo largo de la 
vida. Se navega, asimismo, por los caminos marcados 
en la capa más superficial de su cuerpo, la piel, para 
saber cómo suena la memoria.

CAST



Dedicat al YAYO, amb el que m’hagués encantat 
tenir llargues converses, llegint-li la partitura a 
les mans.
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Aquest projecte va començar sent un procés de pro-
ducció experimental d'un registre de la meva memòria d'infante-
sa. A través del diàleg amb les persones que m'han educat, que 
més temps han compartit amb mi i que han modelat la meva ma-
nera de ser, volia construir una cartografia de la meva infància 
a partir de paraules, cossos i mapes, situant en el temps i l'espai 
els records compartits amb aquestes persones. Però finalment el 
projecte ha anat més enllà, perquè el diàleg amb aquestes per-
sones m'han portat a llocs no esperats. Ràpidament, quan vaig 
establir les primeres converses amb els meus parents, vaig veure 
que conèixer sobre la seva infància explicava moltes decisions 
que havien pres al llarg de la vida. Maneres de ser, orígens, re-
lació amb els seus pares... el que havien viscut de petits reflectia 
com un mirall la meva relació d'infantesa amb ells. El seu relat 
personal ha adquirit amb el temps més pes del que tenia plantejat 
al principi. A través d'ells, arribo a conèixer una mica més de mi 
per acabar situant-me al mapa.

Podríem dir que aquest projecte és autobiogràfic alho-
ra que no ho és. Crec que he agafat aquests fragments de records 
i estic jugant amb ells, posant-los de la forma que més m'agraden, 
donant-los forma i la importància que jo crec que mereixen. No 
és un resum de la meva infància ni una visió d'ocell de com creixo 
a lo "Boyhood" (Richard Linklater, 2014). Sóc jo embrutant-me 
les mans amb les pintures. Fins i tot no sabria dir si sóc jo l'au-
tor d'aquest projecte. Podríeu visualitzar aquest projecte com una 
tela molt gran estesa a sobre del terra, a sobre hi resta un nen 
petit, rapat al 2 i una mica grassonet. Les cames les té obertes i 
el cul descansa sobre la tela mentre els seus pares i avis li donen 
pintures de diferents tipus i colors per que experimenti mentre 
el miren tendrement, sense entendre molt bé el que està pintant. 
Aquest nen és el que ho viu tot però que ho interpreta a la seva 
manera. Aquest nen que encara està dins meu és el veritable na-
rrador o, al contrari, sento i recordo coses passades pel filtre del 
temps i desde una mirada adulta?

OMAR MARC TEÒRIC
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MOTIVACIONS 
PERSONALS

Diuen que hi ha gens que salten una generació. Jo 
sempre he pensat que en moltes coses m'assemblo molt més als 
meus avis que els meus pares. Hi ha qui diu que tinc els ulls de la 
YAYA, les mans de l'AGÜE i el somriure de la CUQUI. Tant de 
bo m'hagués quedat també amb el sentit de l'humor que tenia el 
YAYO. Certament hi ha coses amb les quals sempre he connectat 
molt més amb ells que amb la resta de familiars. És cert que els 
avis es queden molts cops amb la part més dolça de l'educació, 
fent-se càrrec de l'equilibri entre la responsabilitat i la complici-
tat a la qual no arriben molts cops els pares. Potser perquè han 
tingut un paper molt rellevant dintre de la meva infància no he 
parat de buscar la manera en com explicar qui són i l'agraïment 
que tinc cap a ells. Els he fotografiat a més no poder, com si po-
gués capturar la seva essència en una làmpada de vidre, intentant 
contenir l'inevitable pas del temps i sobretot, de la memòria. Els 
he observat i escoltat, intentant desxifrar i entendre els secrets 
amagats als plecs de les arrugues, les silencioses guardianes de 
l'experiència. Un dels fets que em va impulsar en el seu dia a 
l'hora d'emprendre aquest projecte va ser una conversa amb el 
meu avi matern, l'AGÜE. Per primer cop a la meva vida, ell em 
va explicar una anècdota viscuda pels dos a una muntanya de la 
Vall de Núria als meus 5 o 6 anys d'edat. Bàsicament tractava de 
com em vaig preocupar al fer-me una ferida amb un pal que havia 
tocat un bolet verinós i de com ell em va "salvar la vida" xuclant-hi 
el verí. L'anècdota ja l'havia sentida mil cops abans. El matís inno-
vador dintre de la història va ser que el meu avi m'explicava això 
com si jo no fos el protagonista. Ell estava parlant de com li "va 
salvar la vida" al seu nét amb algú que no havia sentit la història 
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mai abans. Lo de despistat ja li venia de sèrie pero això és una 
altra cosa. Aquest fet em va recordar a quan et mires al mirall i 
veus que per primer cop ja no ets un nen. T'adones per primer 
cop que els avis es fan grans. Alguns abans i més de pressa que 
d'altres. Potser aquest projecte neix per donar-me a mi mateix 
el que no va tenir el replicant de Blade Runner (Ridley Scott, 
1982). Potser tot respon a la por que tinc a l'oblit. M'he preguntat 
més d'un cop si he heretat la mala memòria del meu estimat avi 
o és la suggestió que m'atemoreix en pensar que esdevindré com 
ell. Em costa molt tenir traça de certs records que van passar fa 
temps i que esdevenen taques opaques a la ment. Entenc que no 
podem emmagatzemar-ho tot i que hi ha certes coses que va bé 
oblidar-les, però el sentimentalisme que corre per la meva sang 
intenta no acceptar aquest fet. Si casa meva patís un incendi, el 
primer que aniria a salvar serien els amulets, cartes, fotografies, 
amagats en forma de petit santuari en un dels prestatges del sa-
bater de la meva habitació.

21

Potser aquesta necessitat de capturar anècdotes i 
guardar records ve donada perquè molts dels meus records físics 
(àlbums de fotos de la infància, càmeres analògiques, quadres 
dels meus pares, etc.) han acabat al gran forat negre que és l'dua-
na de Cartagena d'Índies: el meu pare en cert punt de la seva vida 
va decidir anar-se'n a viure a Colòmbia amb la seva dona, que era 
d'allà. Va empaquetar totes les seves coses resultant en un farcell 
de 500 quilos de vida, que emprendria un viatge en vaixell fins al 
port esmentat anteriorment. En arribar a la seva destinació, les 
autoritats van decidir retenir i confiscar-ho tot fins a nou avís. El 
meu pare, en vista de la no-cooperació de les autoritats, va pensar 
que en certa manera era una alliberació i que no era pràctic can-
viar de vida amb una motxilla de 500 quilos a l'esquena. Com a 

Blade Runner 2049 (Denis Villenueve, 2017) on la gran apagada, 
una catàstrofe climàtica que provoca la pèrdua de tota la memòria 
digital mundial, en aquest cas en forma d'duana, va esborrar el 
testimoni físic d'una vida i part d'una altra, la meva. Similar és el 
cas dels mòbils als quals els donem la responsabilitat de carregar 
amb records momentanis que passen a l'oblit quan perdem el dis-
positiu que els emmagatzema. Tot i així, mentre hi hagi avis amb 
anècdotes per explicar del seu nét, no tot està perdut.

Aquest projecte, doncs, neix de la necessitat de recu-
perar el registre perdut d'unes memòries. Les històries compar-
tides amb les persones que m'han educat són el meu patrimoni 
identitari. Són vestigis d'un món que ja no tornarà a ser mai, un 
món que els va formar, els va ensenyar i va escriure en la seva pell 
el futur que seria per a mi. Totes les històries compartides m'han 
modelat com a persona i per això és tan important per mi poder 
documentar-les. He sigut un fill únic que, com molts altres abans, 
ha estat co-criat pels seus avis. De casa dels pares a casa dels 
avis, es va convertir en la realitat de la meva infantesa. El con-
trast dels diferents contextos on habitaven (Llefià, Badalona - Sa-
rrià, Barcelona - Sant Gervasi - Poblenou) també em va permetre 
conèixer realitats diferents que em van formar en l'abundància. 
Sent el primer dels néts, vaig gaudir d'una infantesa plena de mo-
ments amb els avis. Estiueig a Núria, Logroño, Segur de Calafell, 
Puiggrós. Els meus pares van començar ensenyar-me el món a 
través del viatge desde ben petit. Amb dos mesos d'edat ja estava 
a Nova York cultivant la meva curiositat pels gratacels i el viatge 
en transoceànic, i al complir un any ja havia estat al Marroc i a 
Cuba amb la llavor de la curiositat ben plantada en el meu esperit.

Sentir a parlar de terres llunyanes, del misteriós desert 
del Sàhara on quasi moren els meus pares de deshidratació, de 
com l'AGÜE navegava per Menorca en el seu petit veler, dels 
costums de la infància de la YAYA i les dificultats de créixer en 
un poble d'interior de la CUQUI, van donar ales a la meva imagi-
nació i van formar el meu imaginari de l'origen de la meva família.

Tots aquests relats han moldejat els seus cossos com 
si fossin els nonfinito de Miquel Àngel. El vent de l'experiència 
vital ha erosionat les seves mans, ha esculpit els seus gestos, ha 
gravat les arrugues a la comisura dels seus ulls i ha guiat les seves 
decisions fins el dia d'avui.

22
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OBJECTIU

El primer objectiu d'aquest projecte consisteix en, a 
partir del diàleg amb aquestes persones que m'han educat, cons-
truir un relat identitari que em permeti crear un nou registre de 
la meva memòria d'infància, i posi en valor els vincles íntims com 
a canals de transmissió i aprenentatge vital així com esdevingui 
una eina d'autoconeixement. Els nostres familiars directes ens 
deixen una herència que va més enllà de la material o la genètica. 
Aquesta herència abstracta està composada a partir de records 
que ens parlen de camins seguits, encreuaments, trobades, parau-
les i passejos compartits.

OMAR pretén donar so i forma a tots aquells mo-
ments intangibles que es mesuren en carícies, gestos i vivències 
que a poc a poc anem emmagatzemant en els nostres cossos i 
constitueixen la nostra persona. Al llarg del projecte he volgut 
mantenir una conversa amb el meu jo més col·lectiu. He intentat 
posar en valor el coneixement transmès de manera oral, a través 
de l'experiència d'aquests éssers estimats i he volgut traçar una 
cartografia d'aquest coneixement en un mapa temporal.

26
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METODOLOGIA

Aquest projecte neix desde el plantejament i la investi-
gació del camp sonor. Fins ara, havia plantejat els meus projectes 
a partir del sentit visual, fet que em portava a llocs on d'alguna 
manera jo ja en sospitava quin seria el resultat. En aquest projec-
te, la incertesa del disseny sonor vinculat a un diàleg de vegades 
inesperat amb terceres persones, ha obert camins i l'ha estructurat 
d'una manera nova per mi.

El guió no ha estat escrit, ha estat trobat. Entenent la 
deriva com una eina per construir el relat a través la pràctica del 
fer mentre es camina, jo he navegat la memòria a partir del diàleg 
amb els meus parents i he pogut establir un teixit narratiu que 
em permet unir punts i generar uns simbolismes. En comptes de 
caminar he acompanyat en l'escolta, fent ús de la transmissió oral 
per discernir el que m'interessa del que no, filtrant l'or entre les 
altres pedres a la vora del riu, i poder anar construint aquestes 
cartografies en forma de registre. La meva metodologia, basada 
sobretot en el diàleg i la conversa, ha estat intuïtiva i experimental, 
recorrent tant les localitzacions com els cossos de manera sensi-
tiva i d'acord amb els petits tresors que anava trobant en el camí.

Crec que molt temps invertit en aquest projecte ha estat 
saber quina manera era la més adient d'explicar-lo. Finalment, la 
forma ha vingut donada pel contingut, pels mateixos diàlegs en els 
quals m'he deixat portar, intentant seguir una coherència que en 
alguns punts m'han limitat i en altres m'ha donat peu a idees que 
estaven al núvol. El mateix s'ha buscat recorrent els espais físics 
on tenien lloc les memòries (El parc al qual anava amb els avis, el 
pis on vivia de petit...), permetent-me el luxe de perdre'm en un 
laberint que va cap a dintre, trobar coses inesperades i expandir 
una xarxa de connexions que es  connecten entre si.

OMAR
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Un dels aprenentatges d'aquest projecte ha estat saber 
adaptar-me a les necessitats de les persones que esdevenien clau 
per a realitzar-lo. La YAYA, cada dia agafava tres autobusos desde 
Badalona per recollir-me a la sortida del col·legi John Talabot, que 
estava a Sarrià-Sant Gervasi. Entre 15 i 20 anys han passat des 
d'aleshores. Al contrari que en aquell temps, on es situen els fets 
dels quals parlaré al llarg del projecte, ara he estat jo qui s'ha adap-
tat a les persones que en aquell moment feien l'impossible per mi. 
El temps ha omplert algunes necessitats i n'ha creat d'altres.

D'altra banda, la part escrita del projecte, m'ha obligat 
endinsar-me en cada una de les vides dels meus familiars. Des-
criure'ls m'ha donat l'oportunitat de conèixer-los millor. I de fet, 
la memòria en si m'ha servit quasi de guió per estructurar el relat 
audiovisual. Per això, memòria i audiovisual no es poden pensar 
com a separats, han anat desenvolupant-se de manera paral·lela.

Per últim, cal destacar que el relat ha estat narrat en 3a 
persona. Per tal de poder veure amb claredat, m'he distanciat del 
meu jo amb la creació d'un alter-ego: l'OMAR. Aquest és el nom 
que m'anava a posar la meva mare si no hagués estat per la inter-
venció del meu pare. Fent ús del nom que va ser descartat, parlo de 
les històries de la infància d'un nen que anava rapat a l'1 per evitar 
tenir polls. Aquest distanciament m'ajuda a vehicular el relat, per-
metent-me perdre'm pels indrets on tenen lloc les memòries com-
partides amb els meus familiars i, d'alguna manera, tornant-los a 
reviure anys després.

OMAR
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"UN HOMBRE QUE HA PERDIDO SUS 
RECUERDOS, HA PERDIDO LA MEMORIA, 

ESTÁ PRESO EN UNA EXISTÈNCIA ILUSORIA." 
(TARKOSVKY, 2019, 76)

L'OMAR intenta parlar sobre la infància 
des de la infància. Parlar amb familiars i amb ell 
mateix ha aconseguit despertar-li una sensació 
de descobriment d'una part d'ell que creia que 
era més sòlida, amb les seves llums i riures, així 
com amb els seus moments de dolor i els seu 
aprenentatges, amb les diferents versions de la 
seva projecció sobre els altres que no deixen de 
ser fonamentalment part d'ell mateix, però que 
resten molts cops ocultes.

No és fàcil tornar a crear un registre de 
la memòria, perquè no és fàcil reconstruir la 
història de la nostra vida: decidir què explicar i 
què ometre, donant valor a certs records per 
sobre d'altres. La infància, entesa com un pe-
ríode de temps de la vida d'un individu, esdevé 
aquell més difícil de reconstruir precisament 
per la seva intensitat. Com recorda molt bé Aída 
Fuentes al seu article "Autobiagrafía: infancia, 
memoria y olvido desde una perspectiva filosó-
fica", Segons Henri Bergson, cada cosa viscuda, 
pensada, desitjada, ... està al nostre present dins 
de l'entitat del passat. I és aquí on entra el paper 
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de l'inconscient, el que emmagatzema la nostra 
memòria. Per a Bergson, el passat és només una 
petita part del nostre pensament, però és el que 
defineix la nostra manera de desitjar, estimar i 
actuar. Per altra banda, és impossible per la nos-
tra consciència abastar tota la nostra construc-
ció de l'ésser i és aquí on sorgeix un altre pre-
gunta paradoxal, plantejada per primer cop per 
Sant Agustí d'Hipona, ¿com saber el que se'ns 
ha oblidat si ja ho hem oblidat? Podríem dir que 
el que ja no recordem, està oblidat o ocult en les 
profunditats del nostre inconscient i d'aquesta 
manera, perdut.

"No soy yo capaz de abarcar totalmente 
lo que soy" (Confesiones, 1974, pg.402)

Aquesta impossibilitat d'abastar tota la 
nostra construcció provoca que finalment la 
nostra memòria siguin fragments de vivències. 
Quan parles amb els AGÜES, els records sor-
geixen sense un ordre cronològic, i sembla que 
sigui la intensitat del record qui vehicula el relat.

Com seria la nostra vida i com seríem 
nosaltres mateixos si fóssim capaços de poder 
recordar-ho tot, cada moment viscut amb el 
màxim detall i precisió?

I això ens portaria a Nietzche, que com 
explica Aida Fuentes, defensa que els humans 
amaguem el desig de ser com els animals, enve-
jant la seva felicitat, mentres ens vanagloriem de 
la nostra humanitat. A De la utilidad y los incon-
venientes de la historia para la vida, Nietzsche 
posa a dialogar a un ésser humà i a un animal, 
els interroga sobre la felicitat. Per l'animal, és 
impossible respondre quasi qualsevol pregunta 
a causa de l'oblit subjecte a la seva naturalesa 
d'animal. L'humà se sorprèn davant d'això, alhora 
que se n'adona de la seva incapacitat per oblidar, 
la seva dependència al passat.

"Envidia al animal que enseguida se ol-
vida y ve cada instante morir de veras, volver a 
hundirse en la niebla y la noche y extinguirse 
para siempre" (Nietzsche, 1932, pg.697).

38
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Aquesta visió revela a l'animal, al contrari 
que l'humà, com a subjecte ahistòric, que es tro-
ba, d'alguna manera, fora del flux temporal, es-
devenint ell mateix en tot moment. El passat ens 
molesta i incomoda, perquè ens recorda que 
som imperfectes. Per a Nietzsche, qui no tingui 
aquesta capacitat d'oblit perdrà la capacitat de 
ser feliç i de fer feliç als altres. D'alguna mane-
ra, el perill de no ser capaços d'oblidar el pas-
sat podria acabar per consumir els nostres pre-
sents. El que la nostra naturalesa no sigui capaç 
de dominar, cal oblidar-ho. A tot i això, Nietzsche 
afirmarà que no tot es tracta d'oblidar, un ésser 
humà sa ha de ser capaç d'oblidar i recordar se-
gons sigui necessari. Existeix, aparentment una 
idea d'equilibri entre l'oblit i la memòria, i és pos-
sible situar l'autobiografia, dins d'aquesta tensió.

A partir de la revolució copernicana, l'és-
ser humà adquireix consciència històrica, fet 
que li permet situar-se en un punt de la història. 
L'humà ara es veu a si mateix com a subjecte in-
condicional de la història humana i s'adona que 
la seva vida és irrepetible i té un valor que sem-
bla ser intrínsec, digne, i sobretot necessària de 
ser narrada. Per Gusdorf, l'autobiografia és com 
una obra artística, en la qual l'artista i el seu mo-
del coincideixen. Hi ha una trobada de l'ésser 
humà amb la seva pròpia imatge. Gusdorf defi-
neix aquesta imatge dient:

"La imagen es otro yo-mismo, un doble 
de mi ser, pero más frágil y vulnerable, revestido 
de un carácter sagrado que lo hace a la vez fas-
cinante y terrible" (1991, pg.11).

Mitjançant l'autobiografia el subjecte 
busca trobar el seu propi ésser més enllà de 
totes les seves imatges. L'autor o autora d'una 
autobiografia vol explicar la seva pròpia història, 
i per fer-ho, ha de reagrupar els fets de la seva 
vida, i aconseguir una coherència entre ells. Per 
dur a terme aquesta tasca l'autor ha de distan-
ciar-se de si mateix, per a poder apreciar la seva 
vida en el temps.



"La verdad no es un tesoro escondido, 
al que bastaría desenterrar reproduciéndolo tal 
cual es" (1991, pg.16).

En el context de l'autobiografia, per Gus-
dorf la veritat és un fer, un crear, que parteix des 
d'un rescat d'una experiència, i que està inter-
vingut pel subjecte que narra mitjançant la dis-
tància que atorga el temps. L'autobiografia està 
més enllà de la veritat o la falsedat, ja que és 
més propera a una obra d'art que a una investi-
gació històrica, i com a tal, té un caràcter, una es-
criptura, un estil i un valor diferent. La veritat de 
l'autobiografia està situada més enllà de la veri-
tat en un sentit estricte. La veritat és una espècie 
de creació en la subjectivitat del subjecte que 
recorda, i que porta a aquest els seus records.

El crític Paul De Man exposa la idea de 
que la vida no té per què esdevenir el model de 
l'autobiografia. Al contrari que una fotografia, en 
la qual el retrat del model ha quedat fixat en la 
imatge d'un segon invariable de si mateix, en 
l'autobiografia pot existir primer la idea d'una 
imatge pròpia, el relat propi, i a partir d'ella la vida.

A La vigne et la maison (1856), Alphonse 
de Lamartine ens parla de casa d'infància, i re-
lata amb passió versos sobre l'enfiladissa que 
es trobava a la façana. Aquest poema amaga la 
curiosa realitat de que l'enfiladissa en realitat no 
va existir. El bell record infantil evocat en forma 
de poesia, de la façana de la casa on el poeta 
va créixer, decorada amb les enfiladisses que 
creixien i cobrien les muralles, no és més que 
una invenció de Lamartine.

Anys després de la infància del poeta, la 
seva dona va convertir en realitat l'obra del seu 
marit al plantar una enfiladissa.

L'autobiografia es transforma en una ver-
sió del passat, revisada i "autoritzada" per l'autor. 
És transcendental a la veritat, construïda pel que 
creu que són els seus records i oblits, sense ser 
declarada ficció; és un joc entre totes dues, una 
temptativa entre el que és i va poder ser, entre el 
que es recorda i el que s'oblida.

La infància podria ser similar a l'estança 
que passem al ventre matern. És un moment 
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vital ple de tenebres, que costa molt d'articu-
lar en clau de JO, ja que és difícil reconèixer-se 
a un mateix i del que n'extreus gran part de les 
conclusions a partir d'informacions externes. Per 
Sant Agustí d'Ipona, conèixer a l'Agustí-nen, a 
l'infant que va ser, és conèixer-se en tercera per-
sona. Recordar la infancia requereix una recons-
trucció, la reconstrucció de la vida d'algú que 
coincideix amb la teva persona, de la que n'has 
de creure el que et diuen els que la van conèixer 
llavors. El record de la infància es torna llavors un 
acte inspirat per la confiança. John Maxwell Co-
etzee escriu el seu llibre de memòries "Retratos 
de Infancia" (2019) en tercera persona. Al apar-
tar-se d'ell mateix mostra que aquella infància 
ja no li pertany. Podria tractar-se del passat d'un 
altre, i aparentment ho és. No obstant, l'autor es-
criu des del present-passat. Lluny de fer un re-
copilatori de memòries, d'alguna manera els re-
viu en carn pròpia. Contrari al que diria Gusdorf 
en el que l'autobiografia és "l'última oportunitat 
de tornar a guanyar el que s'ha perdut" (1991: 14). 
A Coetzee no li interessa ni voler reconciliar-se ni 
justificar-se. Ho narra tot com si volgués reviu-
re la seva infància un cop més, sense retocar-la. 
Com diria la CUQUI, "si jo tornés a néixer no can-
viaria res del que m'ha passat".



INVESTIGACIÓ 
EN EL TEMPS

(CONVERSES, RECORDS 
I MAPES)

CREC QUE ÉS DIFÍCIL DETERMINAR 
QUAN COMENCEN I QUAN ACABEN ELS 

INTERESSOS PERSONALS I ELS PERQUÈS 
DEL QUE UN BUSCA. L'OMAR FA MOLT 
TEMPS QUE BUSCA LA MANERA, LA 

FORMA, EL CONTINGUT DARRERE DE LA 
FAÇANA. COM DIRIA EL CANTAUTOR ALEX 
TURNER, PORTA "MOLT TEMPS BORDANT 

SOTA EL MATEIX ARBRE". 
JA FA TEMPS QUE ES FIXA EN LES FORMES 
DEL COS I LA SEVA CORRELACIÓ AMB LA 
MEMÒRIA I EN L'ESPAI-TEMPS I, AMB MÉS 
O MENYS ÈXIT, INTENTANT PLASMAR-HO 

EN LA IMATGE. DES DE QUE VA VEURE PER 
PRIMER COP LA TEORÍA DE LOS CUERPOS 
(2004) D'ISAKI LACUESTA, QUE HA VOLGUT 

TROBAR LA MANERA DE SITUAR EL COS 
COM A VEHICLE DE L'EXPERIÈNCIA VITAL 

EN EL CONTEXT ACTUAL.

42

OMAR MARC TEÒRIC

06

07



44

OMAR MARC TEÒRIC

La narració, per tant, es construeix a par-
tir del relat de cada una de les persones que 
intervenen en aquesta història, situats en el seu 
espai i temps. La investigació es desenvolupa, 
com s'ha dit, a través de converses que acaben 
esdevenint retrats de diferents perspectives so-
ciològiques.

Segons Le Breton, el cos neix de la com-
binació de l'educació rebuda i els processos 
d'identificació que permeten a l'individu assimi-
lar els comportaments del seu entorn (1992, p.12). 
L'aprenentatge que té l'individu sobre la seva re-
lació amb el món es va reajustant al llarg de la 
vida, a mesura que ho fa el seu entorn social i 
cultural. L'expressió corporal, material impres-
cindible per mostrar la nostra identitat al món, 
és socialment adaptable i està en gran part de-
limitada pels altres actors, ajudant-nos a crear 
les fronteres del nostre univers propi i a cons-
truir-nos a nosaltres mateixos dintre del col·lec-
tiu al qual pertanyem. Com diria Durkheim, el 
cos és "un factor d'individuació". És el límit que 
els distingeix dels altres. Sabent que el cos és el 
punt de tall amb la resta del món, busquem fer 
d'ell el punt d'unió i no separació amb els altres, 
perquè deixi d'ésser l'interruptor que distingeix 
l'individu.

En aquest projecte es busca aquesta 
reconciliació, intentant sortir de la individualitat 
i entenent la mateixa existència a partir de l'ex-
periència dels que l'han modelat. Al final, els que 

"ASÍ, EL CUERPO NO ES ÚNICAMENTE 
UNA COLECCIÓN DE ÓRGANOS  
Y DE FUNCIONES DISPUESTA DE 

ACUERDO A LAS LEYES DE LA 
ANATOMÍA Y LA FISIOLOGÍA. ES, ANTE 
TODO, UNA ESTRUCTURA SIMBÓLICA, 

UNA SUPERFICIE DE PROYECCIÓN  
CAPAZ DE REUNIR TODO TIPO DE  

FORMAS CULTURALES."  
(LE BRETON 1992, PG.42)
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més han cuidat el cos de l'OMAR esdevenen el 
millor mapa per entendre'l. Per tant, seguint la lí-
nia dels Simmel (1992, pg. 27), no som producte 
del propi cos, sinó que produïm les qualitats del 
cos en la interacció amb els altres i la integració 
en el camp simbòlic col·lectiu.

L'òptica que aporta Le Breton busca tro-
bar un punt de partida des de el qual llençar-se a 
la piscina de la semiòtica corporal, els pilars per 
fonamentar la mirada sobre el cos dels parents 
més propers de l'OMAR. Els gestos, els rituals, 
les carícies i les maneres de transmetre co-
neixement constitueixen el patrimoni individual 
i el col·lectiu de la seva família. Però per poder 
observar quelcom per més tard transmetre-ho, 
s'ha d'entendre primer.



Del lat. ritus.
1. m. Costumbre o ceremonia.

2. m. Conjunto de reglas establecidas para el culto y 
ceremonias religiosas.

“Los ritos y rituales dan orden y jerarquía a través de 
acciones que crean sentido, que suscitan emociones 

colectivas, que ayduan a interpretar el mundo. Su 
potencial creativo permite implantar temporalidades 

y memorias.

La Carmen Millán àlies la YAYA va néixer 
a Tetuà, amb poc més de tres quarts de quilo de 
pes. Va créixer al protectorat espanyol al Marroc 
tota la seva infantesa. És una dona que, de jove, 
va estar a punt de fer-se monja. Si no hagués es-
tat pels intents del meu avi, no hauria acabat te-
nint vuit fills. La seva felicitat resideix en que als 
seus els hi vagi bé. Li encanta nadar, sigui al mar o 
a una piscina i adormir-se mentre escolta missa 
per deixar-se portar pels somnis. Té una col·lec-
ció de les millors obres d'òpera de la història, 
comprada religiosament a una edició de quiosc 
setmana rere setmana, pero li falta un volum, el 
número vint-i-vuit. És capaç de vestir com una 
membre de l'aristocràcia russa, així com anar 
per casa amb una bata de color rosa llampant 
col·leccionant rosaris a la mà. Més enllà d'això, és 
una increïble conversadora, és capaç d'escoltar 
les ventures i desventures de les seves veïnes de 
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barri, assentint amb el cap i consolant-les quan 
fa falta, sense ser capaç de recordar el seu nom 
la gran majoria de les vegades. Anava a buscar 
a l'OMAR al escola des de Badalona fins a Sa-
rrià cada dia, agafant fins a tres combinacions 
d'autobús. Anar a casa seva és sentir l'olor de 
quelcom deliciós que s'està cuinant. Ara es limi-
ta a no sortir gaire de casa i aprofita el balcó del 
safareig de la cuina per acomiadar-se de la gent 
fins que la perd de vista, quedant-se una estona 
més per tafanejar la vida que gira al voltant de la 
rotonda i observar el món mentre transcorre da-
vant dels seus ulls. És l'àvia paterna de l'OMAR.

Del lat. ritus.
1. m. Costumbre o ceremonia.
2. m. Conjunto de reglas establecidas 
para el culto y ceremonias religiosas.
(R.A.E.)

La YAYA és una persona que sempre ha 
donat importància als seus rituals quotidians. 
Ha posat molta cura al llarg de la seva vida en 
fixar-se en què agrada als altres. Si per Martine 
Segalen els rites i rituals donen ordre i jerarquia 
a través d'accions que creen sentit, que susciten 
emocions col·lectives, que ajuden a interpretar el 
món, la YAYA és una gran creadora de significat. 
Podem dir que la seva vida té tres motors ritualit-
zants: la família, la religió i les sèries de CSI.

En el cas del motor-família, per posar un 
cas, es va convertir en un ritual el anar a buscar 
a l'OMAR al col·legi des de petit, anar a la Tama-
rita a jugar amb la resta de nens i anar després 
al bazar a comprar alguna joguina que després 
amagaria a sota del llit perquè la MARE no s'en-
fadés. Des de petit ell ha sentit que la unió de la 
seva família paterna es basava en les constants 
celebracions d'aniversaris (2 avis, 8 fills i 6 néts) 
i festivitats. El fet de ritualitzar la quedada com 
un espai on poder riure, recordar vivències i co-
mentar problemes, generava un entorn catàrtic 
on el grup es desfogava, alhora que reafirmava 
periòdicament el vincle social. Per a ella, la raó 
de la seva existència sempre ha estat protegir 
els seus. El seu mèrit ha estat el de generar un 

entorn còmode per a tots els membres de la fa-
mília perquè puguin experimentar sentiments 
lliurement i aquests sentiments puguin trobar 
expressió en actes comuns. Aquest potencial 
creatiu del grup a través del ritual permet im-
plantar temporalitats i memòries. Com recorda 
Martine Segalen al seu llibre Ritos y rituales con-
temporàneos, el rite permet accedir a un deter-
minat coneixement inaccessible d'una altra ma-
nera, degut precisament a la seva organització 
espai-temporal, avivant la memòria i esgraonant 
el present amb el passat apropiat (1998, p.82-83).

D'acord amb Mary Douglas, "es impo-
sible mantener relaciones sociales sin actos 
simbólicos" (1971, p. 81). Per a Douglas, el terme 
rite és sovint sinònim de símbol, i en aquesta ac-
cepció podem classificar els gestos quotidians. 
Existeix ritual allà on es produeix sentit. Durant 
el transcurs d'aquesta investigació familiar, s'ha 
posat atenció en l'acte simbòlic de prendre un 
te. A la família de l'OMAR, tant des de la vessant 
del PARE com de la MARE, existeix el costum de 
prendre una beguda calenta per acompanyar 
una conversa o moment que necessita un punt 
reflexiu, pausat. A aquest moment, el pare de 
l'OMAR l'anomena moment Komorebi: expressió 
japonesa que en la nostra llengua es tradueix en 
"els rajos de sol que travessen les fulles". El PARE 
s'hi refereix com a moment relaxat de conscièn-
cia, a poder ser prenent un te o cafè al sol. En 
les converses mantingudes al llarg d'aquesta 
investigació, la preparació del te es converteix 
en un ritual previ a aquestes. El te és el símbol 
per seure's, parar el temps i parlar o simplement 
gaudir de la companyia. Per altra banda, la YAYA 
manté una relació amb la religió molt digne de 
menció, ja que esdevé l'eina a través de la qual 
tradueix les seves angoixes en precs. Quan un 
mal imposat pel destí assetja un dels seus, re-
uneix forces a la seva habitació, rodejant-se de 
rosaris i invocant els sants que té al seu santuari. 
Fins i tot coneix diferents maneres de demanar 
reforços celestials: quan l'OMAR perd les claus 
de casa, ella fa un nus pla a un drap i el llença 
darrere del sofà, invocant: "San Cucufato, hasta 
que las llaves no encuentre, los cojones no te 
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desato!" Afortunadament per San Cucufato, la 
invocació no falla.

Entrant en el terreny dels rites de pas, 
la YAYA, a l'arrencar a l'OMAR el primer dent de 
llet que pendulava un centímetre fora de lloc, el 
va iniciar en el trànsit de la seva etapa infantil 
a la maduresa. Com diria Delalande, la pèrdua 
de dents de llet es un "rito privado, que implica 
a la familia y a los amigos, marca una etapa de 
maduración del niño" (Delalande, 2009, p.29-56). 
Podríem establir un paral·lelisme entre aquesta 
transició, que no deixa d'ésser un fet que dife-
rencia dues etapes en la vida d'un nen, amb el 
fet d'estar batejat o no. Aquest ritual religiós és 
molt important tant per la YAYA com per la CU-
QUI, les dues àvies de l'OMAR. Sobretot és im-
portant perquè no s'ha produït mai. La YAYA el 
batejava cada cert temps a la banyera quan era 
ben petit, sense entendre per què no ho havien 
fet mai a l'església els seus pares. Però de petits, 
per molt que siguem com petites deïtats (Goff-
man, 1974, 84-85) i se'ns rendeixi culte complaent 
les nostres necessitats a totes hores, seguim te-
nint la ment adobada amb una imaginació rica 
en innocència, fet que fa facilita que l'infant ab-
sorveixi el simbolisme dels rituals de pas. Aquí 
els contes fan una gran labor d'interpretació del 
món. I d'això la CUQUI en sap molt.
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La Josefina Ródenas o també coneguda 
com a CUQUI és una dona que va néixer a un 
petit poble de Lleida, Puiggros. És la primera filla 
de tres. Va tardar a conèixer el seu pare perquè 
va ser pres pels nacionals i portat a un camp de 
concentració poc després de la Guerra Civil. El 
seu avi matern va ser la figura més propera a un 
pare durant molts anys convertint-se en la seva 
millor amistat, a qui li feia "carreteres" als cabells 
mentre dormia la siesta.

Va conèixer a l'AGÜE a Olot, on estava 
destinat per la mili. Va tenir dos fills, i en va perdre 
dos més. Té un esperit inquiet i actiu. Va coincidir 
amb la MARE a la universitat, traient-se la ca-
rrera d'Antropologia. Gaudeix parlant als altres 
sobre lectures religioses o les seves reflexions 
existencials. Però sobretot, és meravella quan va 
a conferències al Cosmocaixa sobre l'univers. És 
petita però eixerida, d'aquell tipus de vianant que 
avança pel carril dret quan troba retenció pel ca-
rrer. Escriu articles a una revista de barri sobre 
les pel·lícules que donen als cicles de Sarrià. Li 
agrada viure tranquil·la i col·leccionar objectes 
ètnics així com troncs i pedres cargolats i mar-
cats pel temps. És l'àvia materna de l'OMAR.

Quan ell era petit, li explicava contes de 
tot tipus. Per aconseguir que s'adormís li llegia 
El Petit Príncep i li explicava com s'ho passava 
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bé quan era petita al poble. La conversa sem-
pre ha sigut l'eina amb la qual l'OMAR i la CUQUI 
s'han sentit més còmodes interactuant. A través 
de faules i històries, l'OMAR aprenia com qui 
experimenta en la seva pròpia carn la vida d'un 
personatge a una sala de cine. Si la YAYA li va en-
senyar a través del ritual, la CUQUI li va ensen-
yar a través de la paraula. Diu Wade Davis que 
el primer idioma va nàixer de la imitació del cant 
dels ocells. Al seu llibre Los trazos de la canción 
(1987), Bruce Chatwin exposa que quan "la ma-
dre aborigen observa que su hijo empieza a 
tratar de hablar, le permite manipular las ''cosas'' 
de esa región específica: hojas, frutos, insectos 
y así..."(1987, pg.282) Els homes que es criaven a 
la zona del desert coneixien de memòria la seva 
fauna i flora, on caçar, on trobar pous d'aigua i 
on creixien les plantes subterrànies. En la nos-
tra modernitat, resultant de la difuminació de 
les tradicions populars envers la globalització, 
tenim un vocabulari que sabria descriure molt 
millor les parts d'un cotxe que no expressar sen-
timents o emocions en veure la bellesa al bosc.

Descodifiquem el món 
sensorial mitjançant la seva 
transformació en informació 
visual, auditiva, olfactiva, tàctil i 
gustativa. Cada comunitat des-
envolupa el seu propi món sen-
sorial com a univers de sentit 
(1987, pg.81). Els aborígens aus-
tralians narrats al llibre de Cha-
twin passen el coneixement 
d'una generació a la següent a 
través del cant. Els seus "trazos 
de la canción" exploren el món 
a través de la cançó, narrant el 
territori a mesura que caminen, 
fet que els hi permet ubicar-se 
en el continent australià con-
format de les petjades dels 
seus avantpassats.

"Al pasar toda la vida recorriendo y can-
tando el Trazo de la Canción de su antepasado, 
el hombre se convierten en el Sendero, en el An-
tepasado y en la canción.'' (1987, pg.208)

Afirmen que reconeixen una cançó pel 
seu ''sabor'' o el seu ''olor'' referint-se a la cadèn-
cia per poder identificar si el tros de cançó que 
estàn cantant correspon a la cançó adient que 
els pot guiar pel territori. Al recitar els noms de 
totes les coses que veuen, poden comptar amb 
el fet que tenen mitjans per a sobreviure-hi.

Aquest coneixement del cos i del terri-
tori ha estat un dels reptes de la investigació 
d'aquest projecte. Identificar els objectes de la 
infància, els rites, les paraules, les carícies, les 
experiències, la pràctica d'adquirir coneixement 
caminant, explorant el món a través de la cançó, 
narrant el territori a mesura que es camina i 
traçar al mapa el trajecte dels meus avantpas-
sats com si fossin afluents d'un riu que desem-
boca per la força del pendent en el mateix punt, 
que ho aglutina tot, l'OMAR.
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AGÜE: EL MAPA 
ES FA CAMINANT

Víctor-Manuel Ceniceros, o més cone-
gut per la seva família com l'AGÜE, va néixer a 
Logroño. De petit agafava la bici amb els seus 
amics i se n'anava a investigar pobles al voltant 
de La Rioja. A les nits, devorava els llibres de Jack 
London d'amagat per no fer enfadar a la seva 
mare, i més d'un cop el va sorprendre el sol de 
l'endemà. És un explorador nat, sempre buscant 
el camí nou per arribar a un lloc. S'ha fet dues 
vegades el camí de Sant Jaume. Li encantava 
nedar i remar a l'Ebre. Va aprendre a navegar tot 
sol a l'edat adulta. Li encanta el coneixement i té 
una curiositat innata per la vida i el seu funcio-
nament.

L'AGÜE és un arquitecte retirat. Va fer 
gran part de la seva carrera treballant per la 
Mútua General de Seguros. Això li va permetre 
comprar un preciós pis a Sarrià i educar els seus 
fills. Quan l'OMAR era petit li feia les joguines de 
fusta. És el seu avi matern. Té passió per les es-
glésies romàniques. Va començar a escriure un 
llibre sobre el tema que mai ha acabat. També 
li encanta caminar, llegir i arreglar coses, com 
ara rellotges antics. Té un gran sentit de l'humor. 
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A poc a poc, s'està quedant cec, i va perdent la 
memòria.

L'AGÜE és, de llarg, la persona més culte 
que l'OMAR ha conegut mai. És la representació 
del coneixement a la família. El llueix amb pausa 
i modèstia. Mai opina fora de lloc, sense saber, 
ja que les seves fonts d'aprenentatge a la vida 
han estat dues: caminar i observar. Caminar per 
conèixer. Observar per entendre.

En primer lloc, com diu Le Breton (1992), 
la nostra existència és corporal, estem obligats 
a ocupar un espai i un temps concrets i, per tant, 
l'ésser humà fa del món la mesura de la seva 
experiència. Del cos neixen els significats que 
fonamenten l'existència individual i col·lectiva, 
esdevenint el canal de relació amb el món, con-
vertint l'experiència corporal en un teixit familiar i 
coherent, comprensible i productor de significat. 
Entenem el món a partir de la nostra perspecti-
va, formada per la suma de les nostres experièn-
cies i el nostre context social, cultural i familiar. 
L'AGÜE camina i observa des de la perspectiva 
d'un home que ha disposat de les oportuni-
tats per expandir la seva mirada i no deixar de 
conèixer mai. Té la curiositat d'un gat que ensu-
ma per primer cop una planta nova. No només la 
mira sinó que l'entén i la respecta.

L'AGÜE, de la mateixa manera que el 
PARE, parla de manera horitzontal, rizomàtica. 
Utilitza analogies, anècdotes i 
altres recursos per unir punts 
i entendre el món. De la ma-
teixa manera que les arrels de 
gingebre, el discurs de l'AGÜE, 
cada cop de manera més pro-
nunciable i difícil de seguir, es 
desenvolupa com una arrel a 
la qual li creixen brots a través 
dels seus nusos, enllaçant re-
ferències i idees flotants com 
un gran collage oral. Camina, 
com diria l'Ariadna Tarifa a Si 
digo mar (2019), seguint "una 
forma de fer modelable, altera-
ble, susceptible als canvis, on 
la incertesa és un valor realçat 

per l'instint i la intuïció, seguint el camí de l'atrac-
ció o la contra-atracció." En el llibre Mil Mesetas. 
Capitalismo i Esquizofrenia (1980), els filòsofs 
Gilles Deleuze i Félix Guattari exposen aques-
ta manera de fer rizomàtica que es diferencia 
de la previsible estructura arbòria, on el camí 
està preestablert. El rizoma fa mapa, construint 
i creant d'acord amb l'experiència i les relacions 
que sorgeixen d'ella, dibuixant connexions sig-
nificants que poden ser alterades en qualsevol 
moment, obertes a qualsevol canvi.

A l'AGÜE, quan les seves cames encara li 
permetien fer llargues caminades, li encantava 
anar a un lloc nou, comprar un mapa Michelin de 
la zona i planejar una destinació. Un cop es po-
sava a caminar, anava coneixent el territori a me-
sura que caminava, a vegades perdent-se en el 
procés, com aquell cop que va anar a Montserrat 
i es va desorientar per la boira, havent de trobar 
la sortida pel seu compte. Mentre caminava de 
camí a casa, es va trobar el cotxe de la Guàrdia 
Civil que l'estava buscant bolcat pel camí, junta-
ment amb la seva desesperada família.

Quelcom similar va passar en la filmació 
d'una de les escenes d'aquest projecte, planeja-
da al Delta de l'Ebre. L'OMAR i el PARE van agafar 
el cotxe i van dirigir-se a rodar la posta de sol al 
Delta. Suposadament, havien marcat la direcció 
a l'aplicació al Maps, i seguien sense dubtar la 
ruta marcada. Però la direcció indicada no era 
la correcta, i quan se'n van adonar, ja estaven a 
Tàrrega. Van haver d'improvisar i canviar la ruta, 
i passar per una zona de molins de vent que va 
fer el viatge tot un èxit. Al final van arribar al Delta 
20 minuts abans de la posta de sol, el temps just 
per poder rodar un parell de plans, sent devorats 
pels mosquits en el procés.
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Miguel Olivares, el PARE, va néixer a 
Barcelona, sent el tercer fill de vuit. La seva in-
fància va estar plena d'anècdotes amb els seus 
germans. A l'escola, intercanviava dibuixos fets 
per ell a canvi de cromos. Recorda viatges en 
el cotxe familiar a Tarragona que duraven tot un 
dia perquè el YAYO conduïa darrere d'un camió. 
Sempre diu que si no fos artista, s'hauria dedi-
cat a les carreres de motos. Mai no fa un negoci 
només per diners, servint-se de la seva intuïció 
per dictar les seves decisions vitals. Sempre 
agafa el camí llarg i maco abans que el curt i 
lleig. És un gran defensor dels rituals i dels bons 
moments de la vida. Té l'actitud d'un lleó gene-
rós, que troba la seva felicitat en ajudar els altres.

El PARE mai comença un quadre a partir 
d'un llenç en blanc, ja que necessita treballar so-
bre quelcom que ja hagi tingut algun tipus d'in-
tervenció, si pot ser que no sigui seva.

Segons ell, la seva obra va començar re-
flectint "arquitectures humanes", les connexions 
entre persones que generen ordre i capes d'in-
formació que marquen la nostra evolució perso-
nal, i que ens organitzen en conjunt, com a indi-
vidus i amb relació als altres.

Treballava en dietaris que no eren seus, 
trencant la linealitat del temps, trobant l'emoció 
quan es creaven relacions entre el que ja hi era 
i el que ell dibuixava, com si ja hi hagués un co-
neixement previ. Les capes de coneixement se 
sobreposaven, com un camí de pols que acu-
mula petjades.
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Durant el seu període com a estudiant 
a la facultat de Belles Arts de Barcelona, va 
conèixer la MARE. Un dia, de manera una mica 
improvisada, decidiren emprendre un viatge al 
Marroc: la terra originària de la branca materna 
del PARE. Allà, a la sorra del Sàhara es van ena-
morar.

Tant el PARE com la MARE, van empren-
dre la seva carrera com a artistes treballant la 
seva obra a partir de mapes i cartografies, molts 
cops remetent a aquell viatge i als que repetirien 
diverses vegades durant l'embaràs i els primers 
anys de l'OMAR.

El PARE representa el viatge, sempre ha 
tingut una curiositat per les terres llunyanes de 
les quals parlava la seva mare, els orígens de 
la seva família canària, el misteriós desert... El 
dibuix li donava ales per viatjar amb la imagina-
ció. Creava escenaris i personatges que amb el 
temps es van convertir en el mitjà que li perme-
tia viatjar. Pintava per viatjar i viatjava per pintar. 
Des que va fer el viatge al Marroc, no ha parat de 
viatjar fins que ha vist pràcticament tot el món.

Quan l'OMAR era petit, li demanava que li 
dibuixés personatges d'aventures i històries que 
s'inventaven. Ell li dibuixava laberints replets de 
trampes amb temàtiques diferents, algunes ve-
gades de pirates, altres de Star Wars.

D'alguna manera aquest projecte és 
un viatge per un la consciència. Al principi un 
podria pensar que es té la forma d'una piràmi-
de invertida, arbòria, on tot parteix d'un tronc i 
es desenvolupa de diferents punts inconnexos 
a un de central. Però al final, la consciència no 
és un recorregut que fas ni cap a dalt ni cap a 
baix, el fas cap a endins. La consciència és un 
laberint d'autoconeixement en el qual et perds 
i en el que aprens mentre hi navegues. Una part 
d'aquest projecte ha consistit a recórrer el dit per 
sobre del mapa, parlar sobre la vida, l'origen, les 
misterioses terres llunyanes de les anècdotes i 
perdre's per la memòria. Entendre d'on venim i 
intentar desxifrar la xarxa de línies i camins en-
trecreuats, siguin similars o oposats.
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La Maria Ceniceros, la MARE, va néixer a 
Barcelona. És la primogènita dels AGÜES. Des 
de petita, acostumada a estiuejar a les Balears 
o Cadaqués, mostra passió pel mar i la vida me-
diterrània. Les seves altres passions podrien 
ser l'Àfrica i fer una cervesa al jardí de casa 
seva. Manté una ferotge lleialtat a les persones 
que estima, conservant les seves amistats de 
la infància. És afectuosa i atenta. Li encanta el 
Swing i la seva cançó preferida és My Way de 
Frank Sinatra. Es dedica a dissenyar vestuari per 
la televisió, però se sent més realitzada amb el 
disseny d'interiors i la creació artística. La seva 
empatia la fa sensible a totes les formes de vida, 
amb excepció dels insectes, que l'obliguen a fu-
gir embogida, muntant un espectacle allà on es 
trobi. Va abandonar la seva prometedora carrera 
artística per l'OMAR, ja que considerava que no 
tindria l'estabilitat necessària per cuidar d'ell. Li 
encanta el Marroc i anar al poble de la família.
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És molt bona conductora, tot i que 
s'amoïna quan té molts taxis al voltant. L'OMAR i 
ella han compartit junts moltes estones dins de 
l'habitacle dels diferents cotxes que ha tingut al 
llarg de la seva vida. Quan vivien al petit pis de 
Sant Gervasi de Cassoles, es movien a tot arreu 
amb la comoditat i protecció que els garantia 
el Nissan Terrano II. Anys més tard, aquell cotxe 
va passar a les mans del PARE, amb qui l'havia 
comprat originalment, però de qui s'havia se-
parat. La MARE i l'OMAR es van mudar a Poble-
nou. L'OMAR seguia anant a la mateixa escola, 
al John Talabot, a prop dels Escolapis de Sarrià, 
així als matins s'havien de llevar més aviat per 
creuar tota Barcelona, esquivar els obstacles de 
la via pública i arribar a temps per la classe. Com 
que el petit OMAR feia moltes extraescolars, la 
MARE el recollia a la tarda-nit a l'escola per tor-
nar a casa, a Poblenou. Moltes converses tenien 
lloc en aquelles quasi dues hores de trajecte 
diàries. Van tenir molt de temps per escoltar la 
ràdio, repassar a última hora exàmens, dormir, 
xerrar, discutir i escoltar-se l'un a l'altre.

Quan era artista, la MARE pintava molts 
arbres africans, i l'orquídia que li va regalar el 
PARE, col·locada sobre de mapes. Per molt que 
a ella sempre li ha encantat viatjar, casa seva ha 
estat sempre allí on estava l'OMAR. Allí on estigui 
la MARE, l'OMAR es sent a casa.

Des de que era petit, la MARE li ha inten-
tat ensenyar a tenir respecte per la resta d'éssers 
vius, a ser curós i a tenir tacte amb les coses que 
ens envolten. Les mares et donen la certesa 
que, passi el que passi, elles 
et faran costat, sacrificant-se, 
donant-ho tot. T'ensenyen so-
bre l'amor, aquell amor tan pur 
que no vol res a canvi. L'amor 
desinteressat. Et descobreixen 
el significat d'estimar amb el 
tacte i la carícia, la bondat i el 
somriure. La MARE és la por-
tadora d'un dels sabers més 
difícils de transmetre, un saber difícil d'explicar 
amb paraules. Un saber sensitiu i subtil, respon-
sable de l'òptica a través de la que un mira el 
món. Aquest coneixement tàcit i inescrutable és 
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tan imprescindible com la integritat d'un mateix. 
És el que estableix les bases de com interac-
tuem amb la resta del món. En aquest projecte 
s'ha buscat articular aquesta perspectiva de la 
bellesa heretada de la MARE. 
Aquesta és difícil de comuni-
car, s'aprèn a mesura que s'ex-
perimenta o s'intueix, de ma-
nera física, utilitzant les mans 
i l'inconscient com a eines per 
aquest aprenentatge.

La sensibilitat és un 
abstracte que, com tots els 
mapes, implica escollir des d'on es mira el món. 
És una lliçó de perspectiva. Com diria Martina 
Orobitg a La rotllana: una investigació sobre la 
mirada atenta (2020), "mirar no és una capacitat 
innata sinó un procés d'aprenentatge". D'acord 
amb ella, el nostre centre perceptiu parteix de la 
subjectivitat, mirem a través de la nostra pròpia 
lent "és a dir, partim des d'una única posició, un 
únic punt de vista. Per tant, a partir de la meva 
subjectivitat, jo valoro, jo aprenc, jo reflexiono".

"Aprender a mirar significa mirar de 
nuevo, como si las cosas apareciesen por pri-
mera vez a la luz del sol. Aprender a mirar sig-
nificará también, detenerse en lo sencillo y en 
lo habitual. La mirada humana más penetrante 
es la que detecta el carácter extraordinario de 
lo más común" (Esquirol, 2006, p.70). Per dur a 
terme aquest aprenentatge a través de la mira-
da, paradoxalment l'OMAR ha hagut d'escoltar 
molt. Hi ha moltes maneres de veure quelcom, 
i una d'elles és que algú altre t'ho expliqui des 
de la seva perspectiva. En el cas concret de la 
memòria, l'experiència passa pel filtre percep-
tiu que té cada individu, que es va reajustant al 
llarg de la vida, a mesura que ho fa el seu entorn 
social i cultural. A partir del diàleg se'n poden 
extreure versions diferents d'un mateix fet. Pa-
rar i escoltar a l'altre requereix caminar junts pel 
subconscient, trobant punts en comú i discre-
pàncies en el record. Respectar i admirar el que 
diu l'altre interlocutor permet una fluïdesa en la 
conversa que ajuda a les dues parts a recordar 
i obrir-se.
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EN AQUEST QUADERN ES RECULLEN 
DIFERENTS RECERQUES FETES PER 

L’OMAR AMB LA FINALITAT DE CREAR UN 
RELAT QUE NARRI UN ASSAIG VISUAL A 
PARTIR DE LES CONVERSES I DIÀLEGS 
AMB ELS SEUS PROGENITORS PER TAL 

D’ESTABLIR UNA CARTOGRAFIA VISUAL I 
SONORA QUE ESDEVINGUI UN  

VIATGE INTERIOR.
L’OMAR HA BASAT LA SEVA RECERCA EN 
LA RE-EXPERIMENTACIÓ DEL RECORD A 

PARTIR DE CAMINAR, VISITANT ELS LLOCS 
ON ES PRODUEIXEN ELS RECORDS I LA 

CONVERSA AMB ELS  
PROTAGONISTES D'AQUESTS. 

EL 
QUADERN 
D'OMAR



SO
MARC PRÀCTIC

Què és el primer que oblidem d'una persona, 
sobretot d'aquella que fa temps que ja no hi és? El rostre? 
Amb els mitjans tecnològics dels quals disposem avui 
en dia, la imatge és el més fàcil de recordar. L'olor? Una 
persona pot recordar moltes olors o llocs, fent fàcil tro-
bar-se algun record flotant per l'aire. El tacte? Molt ma-
nipulable. En canvi la veu, la seva calidesa i profunditat 
són per mi el més difícil de reproduir d'una persona. In-
vertim els diners en telèfons mòbils per capturar millors 
imatges, convertint els nostres dispositius en la nostra 
agenda-memòria-connexió per interactuar i enregistrar el 
món. En canvi, no acostumem a pensar en la qualitat dels 
micròfons dels nostres dispositius mòbils. Quan parlem 
de la memòria i els sentits, el so és l'últim de la fila.

En un moment on la saturació d'imatges va blo-
quejar la meva intuïció i criteri per acomplir aquest pro-
jecte, el so va aparèixer com una via inexplorada anterior-
ment, per donar solucions a problemàtiques que anaven 
sorgint en la realització d'aquest projecte.

Com diu David Le Breton, els cossos són el 
lloc i el moment on té lloc la nostra existència. És l'escut 
que pateix les inclemències de la vida, absorbint-ho tot 
com una esponja. Parla del nostre camí recorregut, fins 
que arriba un punt que deixa de regenerar-se i llueix amb 
orgull els rastres d'allò viscut. L'observació d'aquest llen-
guatge ocult em bloquejava de saturació en l'àmbit visual, 
fins que ho vaig plantejar de manera sonora.

Entendre el cos en l'àmbit sonor va implicar 
dos processos d'investigació:

- Enregistrar el cos i saber sonoritzar-lo.

- Crear un imaginari sonor.
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La primera part la vaig construir en vàries eta-
pes. Partint d'un referent que em va mostrar el Jannes 
Lambrecht, Bartholomäus Traubeck i el seu àlbum Years 
(2017) van suposar un punt de partida encoratjador per 
plantejar la meva investigació.

Amb una lupa de joieria, vaig fotografiar les 
arrugues dels meus progenitors amb la intenció de crear 
una cartografia de la pell de cada un d'ells. Juntament 
amb el meu amic Víctor Prosper, vam escriure un codi 
en Python que, a partir d'un filtre o Convolution Kernel, 
ens permetia transformar els píxels en relleus.

Les imatges resultants van permetre generar, 
a través de Processing i PureData, esquemes musicals 
sobre els quals l'Àlvaro Gainza, compositor i productor 
musical, podria realitzar partitures gràfiques, seguint 
l'estil de les que utilitzava Giorgi Ligeti a fer la banda 
sonora de 2001, una Odissea a l’espai (1968). Aquestes 
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partitures ens serveixen per crear 4 peces musicals, una 
pels AGÜES i la YAYA, una pel PARE, una altra per la 
MARE i la darrera, la de l'OMAR. Cada peça està inspi-
rada en gran part per les referències que m'han alimentat 
els mateixos personatges: La YAYA i la seva col·lecció 
d'òpera i els AGÜES i el Palau de la Música, on van por-
tar a l'OMAR per primer cop amb 11 anys. Ells li han po-
sat Réquiems a l'OMAR des de que era ben petit, com és 
el cas del de Mozart o el Funeral Canticle de John Tave-
ner. Això se suma el seu vessant religiòs admiració pels 
seus temples, on el cant i el silenci li van cridar l'atenció 
quan era nen. Des d'un principi l'interès va estar en crear 
a partir d'un imaginari, fent important la descripció dels 
personatges i els seus contextos, per tal que les composi-
cions sonessin a llocs específics.

Aquí es pot veure el procés: 
https://vimeo.com/560163349 
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from PIL import Image as image
from scipy.signal import convolve2d 
as conv

import numpy as np

foto_gris = []
foto_relleu = []

nom = "IMG_20210421_182714"

kernel_3 = [[1,1,1],
           [0,0,0],
           [-1,-1,-1]]

kernel_5 = [[2,2,2,2,2],
           [1,1,1,1,1],
           [0,0,0,0,0],
           [-1,-1,-1,-1,-1],
           [-2,-2,-2,-2,-2]]

kernel_7 = [[3,3,3,3,3,3,3],
           [2,2 2,2,2,2 2],
           [1,1,1,1,1,1,1],
           [0,0,0,0,0,0,0],
           [-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],
           [-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2],
           [-3,-3,-3,-3,-3,-3,-3]]

foto_gris = image.open(r"C:\\Users\
polol\OneDrive\Escritorio\POL TFG\
FOTOS_SENSE_PROCESSAR\%s.jpg" %nom).
convert("L")
foto_relleu = conv(foto_gris,  
kernel_7)

for i in range(len(foto_relleu)):
for j in range(len(foto_relleu[0])):
       if foto_relleu[i][j] > 0:
       foto_relleu[i][j] = 1
       elif foto_relleu[i][j] <= 0:
       foto_relleu[i][j] = 0

foto = image.fromarray(foto_re-
lleu*255)

CODI IMATGES SO
↓
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La primera part la vaig construir en vàries eta-
pes. Partint d'un referent que em va mostrar el Jannes 
Lambrecht, Bartholomäus Traubeck i el seu àlbum Years 
(2017) van suposar un punt de partida encoratjador per 
plantejar la meva investigació.

Amb una lupa de joieria, vaig fotografiar les 
arrugues dels meus progenitors amb la intenció de crear 
una cartografia de la pell de cada un d'ells. Juntament 
amb el meu amic Víctor Prosper, vam escriure un codi 
en Python que, a partir d'un filtre o Convolution Kernel, 
ens permetia transformar els píxels en relleus.

Les imatges resultants van permetre generar, 
a través de Processing i PureData, esquemes musicals 
sobre els quals l'Àlvaro Gainza, compositor i productor 
musical, podria realitzar partitures gràfiques, seguint 
l'estil de les que utilitzava Giorgi Ligeti a fer la banda 
sonora de 2001, una Odissea a l’espai (1968). Aquestes 

partitures ens serveixen per crear 4 peces musicals, una 
pels AGÜES i la YAYA, una pel PARE, una altra per la 
MARE i la darrera, la de l'OMAR. Cada peça està inspi-
rada en gran part per les referències que m'han alimentat 
els mateixos personatges: La YAYA i la seva col·lecció 
d'òpera i els AGÜES i el Palau de la Música, on van por-
tar a l'OMAR per primer cop amb 11 anys. Ells li han po-
sat Réquiems a l'OMAR des de que era ben petit, com és 
el cas del de Mozart o el Funeral Canticle de John Tave-
ner. Això se suma el seu vessant religiòs admiració pels 
seus temples, on el cant i el silenci li van cridar l'atenció 
quan era nen. Des d'un principi l'interès va estar en crear 
a partir d'un imaginari, fent important la descripció dels 
personatges i els seus contextos, per tal que les composi-
cions sonessin a llocs específics.

Aquí es pot veure el procés: 
https://vimeo.com/560163349 

black_x = new IntList();
 black_y = new IntList();
 
 blue_x = new IntList();
 blue_y = new IntList();
 
 green_x = new IntList();
 green_y = new IntList();
 
 
 println(“empieza foto--------------
---------
-”);
 /// updatePixels();
 for (int x = 0; x<pell.width; x++) 
{
 for (int y = 0; y< pell.height; 
y++) {
 color c = pell.get(x, y);
 int r = (c >> 16) & 0xff;
 int g = (c >> 8 ) & 0xff;
 int b = c & 0xff;
 if (g<150&&b<150&&r>150) {
 int map_x = int(map(x, 0, float(pe-
ll.width), 0, float(width)));
 int map_y = int(map(y, 0, float(pe-
ll.
height), float(height),0));
 red_x.append(map_x);
 red_y.append(map_y);
 //println(map_x, map_y);
 
 } else if (g<100&&b<100&&r<100) {
 int map_x_b = int(map(x, 0, floa-
t(pell.
width), 0, float(width)));
 int map_y_b = int(map(y, 0, floa-
t(pell.
height), float(height),0));
 black_x.append(map_x_b);
 black_y.append(map_y_b);
 println(map_x_b, map_y_b);
 
 } else if (g<150&&b>150&&r<150) {

CODI IMATGES SO
↓

PImage pell; 
PImage real;
float liniaX = 0;
import oscP5.*;
import netP5.*;
OscP5 oscP5;
NetAddress myRemoteLocation;
IntList red_x;
IntList red_y;
IntList black_x;
IntList black_y;
IntList blue_x;
IntList blue_y;
IntList green_x;
IntList green_y;
void setup() {
 size (1000, 750);
 pell= loadImage (“colores.jpg”);
 real= loadImage (“RELLEU_KERNEL7_
real.jpg”);
 oscP5 = new OscP5(this, 12000);
 myRemoteLocation = new NetAd-
dress(“127.0.0.1”, 
12001);
 
 red_x = new IntList();
 red_y = new IntList();

CODI IMATGES SO
↓
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La primera part la vaig construir en vàries eta-
pes. Partint d'un referent que em va mostrar el Jannes 
Lambrecht, Bartholomäus Traubeck i el seu àlbum Years 
(2017) van suposar un punt de partida encoratjador per 
plantejar la meva investigació.

Amb una lupa de joieria, vaig fotografiar les 
arrugues dels meus progenitors amb la intenció de crear 
una cartografia de la pell de cada un d'ells. Juntament 
amb el meu amic Víctor Prosper, vam escriure un codi 
en Python que, a partir d'un filtre o Convolution Kernel, 
ens permetia transformar els píxels en relleus.

Les imatges resultants van permetre generar, 
a través de Processing i PureData, esquemes musicals 
sobre els quals l'Àlvaro Gainza, compositor i productor 
musical, podria realitzar partitures gràfiques, seguint 
l'estil de les que utilitzava Giorgi Ligeti a fer la banda 
sonora de 2001, una Odissea a l’espai (1968). Aquestes 

partitures ens serveixen per crear 4 peces musicals, una 
pels AGÜES i la YAYA, una pel PARE, una altra per la 
MARE i la darrera, la de l'OMAR. Cada peça està inspi-
rada en gran part per les referències que m'han alimentat 
els mateixos personatges: La YAYA i la seva col·lecció 
d'òpera i els AGÜES i el Palau de la Música, on van por-
tar a l'OMAR per primer cop amb 11 anys. Ells li han po-
sat Réquiems a l'OMAR des de que era ben petit, com és 
el cas del de Mozart o el Funeral Canticle de John Tave-
ner. Això se suma el seu vessant religiòs admiració pels 
seus temples, on el cant i el silenci li van cridar l'atenció 
quan era nen. Des d'un principi l'interès va estar en crear 
a partir d'un imaginari, fent important la descripció dels 
personatges i els seus contextos, per tal que les composi-
cions sonessin a llocs específics.

Aquí es pot veure el procés: 
https://vimeo.com/560163349 

if (red_x.get(x)==liniaX) {
 send_red = true;
 index = x;
 }
 }
 if (send_red==true) {
 OscMessage myMessage = new OscMes-
sage(“/red”);
 ///enviar la posicio y del pixel 
vermell
 myMessage.add(red_y.get(index));
 oscP5.send(myMessage, myRemoteLoca-
tion);
 println(red_y.get(index));
 }
 
 //envia negro
 boolean send_black = false;
 int index_b = 0;
 for (int x = 0; x < black_x.size(); 
x++) {
 if (black_x.get(x)==liniaX) {
 send_black = true;
 index_b = x;
 }
 }
 if (send_black==true) {
 OscMessage myMessage = new OscMes-
sage(“/black”);
 ///enviar la posicio y del pixel 
vermell
 
 //int map_2 = int(map(black_y.
get(index_b), float(height), 0, 500, 
300));
 //myMessage.add(map_2);
 
 myMessage.add(black_y.get(in-
dex_b));
 oscP5.send(myMessage, myRemoteLoca-
tion);
 println(black_y.get(index_b));
 }
 
 //envia verde
 boolean send_green = false;
 int index_green = 0;
 for (int x = 0; x < green_x.size(); 
x++) {
 if (green_x.get(x)==liniaX) {
 send_green = true;

index_green = x;
 }
 }
 if (send_green==true) {
 OscMessage myMessage = new OscMes-
sage(“/green”);
 ///enviar la posicio y del pixel 
vermell
 myMessage.add(green_y.get(index_
green));
 oscP5.send(myMessage, myRemoteLoca-
tion);
 println(green_y.get(index_green));
 }
 //blau
 boolean send_blue = false;
 int index_blue = 0;
 for (int x = 0; x < blue_x.size(); 
x++) {
 if (blue_x.get(x)==liniaX) {
 send_blue = true;
 index_blue = x;
 }
 }
 if (send_blue==true) {
 OscMessage myMessage = new OscMes-
sage(“/blue”);
 ///enviar la posicio y del pixel 
blau
 myMessage.add(blue_y.get(index_
blue));
 oscP5.send(myMessage, myRemoteLoca-
tion);
 println(blue_y.get(index_blue));
 }
 
}

CODI IMATGES SO
↓

CODI IMATGES SO
↓
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La primera part la vaig construir en vàries eta-
pes. Partint d'un referent que em va mostrar el Jannes 
Lambrecht, Bartholomäus Traubeck i el seu àlbum Years 
(2017) van suposar un punt de partida encoratjador per 
plantejar la meva investigació.

Amb una lupa de joieria, vaig fotografiar les 
arrugues dels meus progenitors amb la intenció de crear 
una cartografia de la pell de cada un d'ells. Juntament 
amb el meu amic Víctor Prosper, vam escriure un codi 
en Python que, a partir d'un filtre o Convolution Kernel, 
ens permetia transformar els píxels en relleus.

Les imatges resultants van permetre generar, 
a través de Processing i PureData, esquemes musicals 
sobre els quals l'Àlvaro Gainza, compositor i productor 
musical, podria realitzar partitures gràfiques, seguint 
l'estil de les que utilitzava Giorgi Ligeti a fer la banda 
sonora de 2001, una Odissea a l’espai (1968). Aquestes 

partitures ens serveixen per crear 4 peces musicals, una 
pels AGÜES i la YAYA, una pel PARE, una altra per la 
MARE i la darrera, la de l'OMAR. Cada peça està inspi-
rada en gran part per les referències que m'han alimentat 
els mateixos personatges: La YAYA i la seva col·lecció 
d'òpera i els AGÜES i el Palau de la Música, on van por-
tar a l'OMAR per primer cop amb 11 anys. Ells li han po-
sat Réquiems a l'OMAR des de que era ben petit, com és 
el cas del de Mozart o el Funeral Canticle de John Tave-
ner. Això se suma el seu vessant religiòs admiració pels 
seus temples, on el cant i el silenci li van cridar l'atenció 
quan era nen. Des d'un principi l'interès va estar en crear 
a partir d'un imaginari, fent important la descripció dels 
personatges i els seus contextos, per tal que les composi-
cions sonessin a llocs específics.

Aquí es pot veure el procés: 
https://vimeo.com/560163349 
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“...había trepado hasta lejanas aldeas de monta-
ña para grabar las canciones populares de la tribu na-ji. 
Opinaba que los primeros lenguajes del mundo habían 
sido cantados. El hombre primitivo, decía, había apren-
dido a hablar imitando los gritos de los animales y los 
reclamos de las aves… la función del canto consistía en 
Ahuyentar al Devorador de Muertos, un demonio per-
verso y armado de colmillos, que se daba un banquete 
con el alma. ” (Chatwin, pg 204, 1987)

Les següents referències serveixen per explicar 
l’imaginari sonor que representa a cada personatge.

REFERÈNCIES  
SONORES:

REF 1: OMAR: 
KING KRULE 

[https://www.youtube.com/watch?v=d9818r3UTl0&ab_
channel=bluemoon_101 //https://www.youtube.com/wat-

ch?v=ls3amnaTDkU&ab_channel=KingKrule-Topic ]

NEIL YOUNG 

[https://www.youtube.com/watch?v=tThoCkzEr_s&ab_
channel=NeilYoung-Topic // https://www.youtube.com/

watch?v=IIWkkIqOoxk&ab_channel=NeilYoung-Topic ]

ALTRES:
HUNTING BEARS, RADIOHEAD 

[https://www.youtube.com/watch?v=6AM0q_u7XN-
c&ab_channel=Radiohead-Topic ]

REF 2: AGÜES & YAYA:
FUNERAL CANTICLE, TAVERNIER 

[https://www.youtube.com/watch?v=7paYVXjA3-Y&ab_
channel=AcademyOfAncientMusic-Topic ]

PROPHECIES, PHILIP GLASS

[https://www.youtube.com/watch?v=Zjyqg97lj3w&ab_
channel=PhilipGlass-Topic ]

REF 3: PARE:
PYRAMID SONG 800% SLOWER, RADIOHEAD 

[AMNESIAC]

[https://www.youtube.com/watch?v=XiKWfcy-Z70&ab_
channel=dumaramutsi ]

REF 4: MARE:
A DAY IN THE LIFE, THE BEATLES

[https://www.youtube.com/watch?v=usNsCeOV4G-
M&ab_channel=TheBeatlesVEVO ] VERSIÓN NANA.

En aquest enllaç es poden escoltar les peces finals, res-
lutants de tot el procès explicat anteriorment:

 https://soundcloud.com/omar_olivares





Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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RECERCA VISUAL

Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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RECERCA VISUAL

Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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Es podria dir que la investigació visual va co-
mençar quan l'OMAR va heretar la càmera Chinon 
C-X4. Aquesta càmera que té la funció de fer doble ex-
posició li va plantar la llavor de la fotografia analògica 
que posteriorment el portaria a voler aprendre a filmar 
amb 16 mm. Va començar amb la realització intuïtiva de 
fotografies als avis i resta de familiars, així com altres 
elements del seu entorn quotidià. Durant la recerca, ha 
establert llargues i repetides converses amb els protago-
nistes, alhora que desenvolupava el llenguatge que el feia 
sentir còmode i en coherència amb la resta del projecte. 
Aquestes converses a vegades consistien a tornar a fer els 
passejos i visites als llocs d'esbarjo de quan era petit, com 
per exemple anar a la Tamarita amb la CUQUI, altres es 
tractava de tornar a fer els camins o trajectes rutinaris 
de casa al col·legi i viceversa. La diferència està en el fet 
que, com s'ha esmentat anteriorment, l'OMAR s'ha adap-
tat aquest cop a les necessitats dels personatges i no a la 
inversa. En el cas de l'AGÜE, un cop van aprofitar que di-
naven a prop del parc de Santa Amèlia, a Sarrià per anar 
a visitar-lo. Aquest parc havia estat lloc recurrent durant 
la infància de l'OMAR, així que li va donar a l'AGÜE la 
seva càmera de vídeo i li va demanar que graves mentre li 
explicava anècdotes in situ. L'AGÜE, com que no podia 
fer llargs passejos, anava en cadira de rodes, fet que el 
convertia en un càmera estabilitzat excel·lent.

En l'àmbit formal, les referències fílmiques de 
Jonas Mekas, en particular la peça Walden: Diaries No-
tes and Sketches (1968), i el movement art van coincidir 
amb la troballa d'un parell d'arxius digitals de les prime-
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res vegades que l'OMAR tocava una càmera estiuejant 
a Menorca. Les similituds, sense voler-ho, eren altes. 
L'ús de la doble exposició de Mekas axí com els temes 
tractats en aquesta peça també tenien similituds amb les 
fotografies preses per l'OMAR. Això en gran part el va 
impulsar a voler rodar en analògic, així que després d'un 
carret perdut per Correos i l'avaria de la seva càmera Su-
per 8, va decidir fer el pas definitiu a 16 mm amb la com-
pra d'una Krasnogorsk-3.

Un altre de les seves grans referències en l'àm-
bit formal és Terrence Malik i el seu cinema, en concret 
la pel·lícula The Tree of Life (2011) així com el cinema 
de Ingmar Bergman, tots dos pel tractament de la imatge 
íntima i certes tendències a realitzar guions de temàti-
ques existencialistes. Embracing (1992) de Naomi Kawa-
se, també han desenvolupat un paper important per a la 
formació visual de l'OMAR.

L'OMAR ha trobat les imatges a mesura que ha 
anat rodant. S'ha trobat amb dificultats pròpies de rodar 
a subjectes d'edat avançada, raó per la qual ha canviat 
molts plans de rodatge. En certs punts, la perspectiva 
que s'ha buscat és la d'un nen petit que grava, la seva visió 
des d'una alçada inferior. L'ús d'una Minidv va facilitar 
l'enregistrament d'escenes que demanaven més pausa de 
la que pot oferir la filmació analògica, comptant amb 60 
minuts per cinta. Tot i així, el fet de rodar amb pel·lícula 
i en cinta magnètica ha obligat a l'OMAR a tenir molt en 
compte el metratge que utilitzava, esdevenint un exercici 
de síntesis. A causa de problemes en el procés d'envia-
ment i revelat del metratge, part d'aquest s'ha perdut o 
s'ha hagut de tornar a gravar. Algunes escenes les ha ro-
dat amb suports digitals.

A la peça final es poden observar tres tipus d'escena:

1 QUOTIDIANITAT: Aquestes escenes es pro-
dueixen entorn de la cerimònia del te o d'algun gest que 
permeti a l'espectador conèixer més sobre la sensibilitat 
del personatge, alhora que aquest desenvolupa un tema 
relacionat amb la seva infància o els esmentats a Conver-
ses, records i mapes.

RECERCA VISUAL

2 REVIURE EN L'ESPAI: Aquestes giren en-
torn del moviment i a la perspectiva. Produïdes al tornar 
a visitar els llocs on han succeït moltes de les memòries 
compartides pels personatges amb l'OMAR. Aquestes 
imatges tendeixen a buscar textures degut a la seva na-
turalesa en moviment (la moto del PARE, passeig a peu 
cap a la Tamarita) i molts cops busquen el punt de vista 
d'un infant.

3 METAFICCIÓ: Similar a la idea de la pel·lí-
cula que parla sobre la realització de la pel·lícula en el 
mateix audiovisual, en aquest cas en certs moments es 
fa al·lusió a la recreació de la memòria mentre es veu la 
memòria, produint-se un trencament de la 4a paret. Se-
guint la inspiració que li va causar veure els Nenúfars 
de Monet al MoMa de Nova York, l’OMAR volia repro-
duïr la sensació envolvent d’estar a un lloc sense esat-hi 
realment. Un altre referència visual que inspira aquestes 
escenes té lloc a Blade Runner, 2049, quan la Dra. Ana 
Stelline, creadora de records, li explica al protagonista 
que recordem amb els sentiments i no amb exactitut: 
“They all think it’s about more detail, dutiful exactitude, 
hyberbolic photorealism -- that’s not how the memory 
works. We recall with our feelings... and our feelings are 
awful students. The mind is an impressionist. Anything 
real should be a mess.” (Hampton Fancher, 2017, pg.60)
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Escena I: 
EXT. PLATJA. ALBA.  SO REF#1:

FADE IN A:
Ens trobem a la unió entre el desert i el mar. 
Neix el Sol per l’Est, separant-se del seu bessó a  
l'horitzó com una cèl·lula en meiosi. Veiem un baül a 
la mercè del mar, empès per les onades. So d’onades.

OMAR
[EN OFF]
POEMA

TALL a blanc.
IMATGE REFERÈNCIA:

Escena II: AGÜES
INT. PISO CARMEN CARR. SO REF#2:
LES DUES TERRASSES, REBEDOR.

16mm:

Preparació del Te. Mans, gestos, carícies,  
mirades per la finestra. Plantes, objectes, escales.  

Somriures.

Minidv:

Diàleg, mapes, converses.

SONY AIII: REPRESENTACIÓ METALLENGUATGE

Saló, Projecció de la cúpula d’una església al  
sostre. PAISATGES. Projecció de memòries al sostre.
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SONY AIII: REPRESENTACIÓ METALLEGUNATGE

Saló, paisatges projectats a la paret del menjador.

EXT. ‘EL TERRENO’. SO REF#2:
16mm & Minidv:

Familia, caminar pel bosc, agafar de la mà a Alexan-
dra → paral·lelisme amb ella quan era petita.

OMAR MARC PRÀCTICGUIÓ

[Agüe → Sant Pau del Camp\ Bola de la terra]

EXT. PARC DE LA TAMARITA. SO REF#2:
16mm:

Viatge pel parc. Font de la Bruixa. Columpios.  
Caminar. Context

Minidv:

Diàleg. Trajecte.

Escena III: YAYA
INT. MARE DE DÉU DE LORDA. SO REF#2:

16mm:

Preparació del Te. Mans, gestos, carícies, mirades 
per la finestra. , RESAR amb la tele.  Somriures.

Minidv:

Diàleg, mapes, converses.

Escena IV:PAPA
INT. LLO, LA CERDANYA. SO REF#3:

16mm:

Preparació del Te. Mans, gestos, carícies, mirades 
per la finestra. La  CERDANYA  Somriures. El trajecte 

en cotxe(imatge des del seient del copilot).

Minidv:

Diàleg, mapes, converses.

SONY AIII: REPRESENTACIÓ METALLEGUNATGE
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FADE IN A BLANC
Escena V: MAMA

INT. SANT GERVASI DE CASSOLES 56. SO REF#4:

L’escena amb la meva mare transcorre als dos llocs 
on més temps he passat amb ella a la infància: el pis 
de Sant Gervasi de Cassoles i el cotxe. En aquests 
dos espais es on mantenim un diàleg sobre les nostres 

infàncies i el Marroc.

16mm:

Preparació del Te. Mans, gestos, carícies, mira-
des per la finestra. L’habitació on dormia jo de  
petit.  Somriures. El trajecte en cotxe(imatge des 

del seient del copilot). 

Minidv:

Diàleg, mapes, converses.

INT. TOYOTA PRIUS. SO REF#4:
16mm:

Imatges recurs.

Minidv:

Diàleg, conversa sobre la infància i el temps dedi-
cat als trajectes del cole a casa. Observació del 

paisatge.

FI.

ENLLAÇ A LA FORMALITZACIÓ:  
https://vimeo.com/560157276/45b090223c

OMAR MARC PRÀCTICGUIÓ

SONY AIII:

La mare, en el mateix lloc on esdevé la seva esce-
na, comença a tallar els cabells al narrador. Ell 
emergeix de l'aigua de la banyera i esdevé Omar, el 
nen dels records que s'han anat parlant durant tot 
el vídeo. Quan surt de la banyera tallem a la platja 
on té lloc la introducció. A partir d'aquí tallem a 
blanc I és Omar qui pren el relleu de la història. La 
sortida de la banyera és com un renaixement a l'hora 
que una retrobada amb les memòries de la infantesa.

Escena IV:
OMAR

Visió del sol naixent a través de lents i prismes. 
Veu en off.





OMAR: 
FILL DEL 
DESERT

I DEL MAR A Colòmbia, una xaman li va dir a l'OMAR que era fill del 
desert i del mar.

Quan va néixer, el primer que van fer els PARES va ser por-
tar-lo de viatge a Nova York i Cuba. Només tenia dos mesos. El 
PARE diu que això forma part d'ell i del seu inconscient de la ma-
teixa manera que ho forma els diferents orígens dels avis, que és 
fill del viatge i que sempre formarà part de la seva natura.

Després de tot això, al cap i a la fi, quin és el primer record 
de la seva vida?

La CUQUI donant-li gelat de iogurt a la Plaça Kennedy? 
Potser el cop que la YAYA li va salvar la vida en evitar que un home 
que queia pel sostre de la cuina on dinaven l'esclafés? Potser el 
sabor dels macarrons que menjava durant l'atemptat terrorista de 
les Torres Bessones o qui sap si és quelcom relacionat amb el 
dibuix. El seu PARE li'n feia molts de petit, i ell sempre pintava al 
seu costat. L'OMAR és d'aquells nens que va deixar de dibuixar 
en el trànsit entre la infància i la pubertat, dels que creuen que el 
que dibuixen no és suficientment creatiu. Va recuperar la creati-
vitat gràcies al cinema. Va començar per agafar càmeres digitals 
com la Benq i a gravar la seva petita visió del món quan viatjava 
amb els PARES.

Curiosament, en aquest projecte ha pogut fer quelcom si-
milar. Ha viatjat molt però sense haver d'anar molt lluny. Visitar els 
llocs on succeeixen aquestes memòries, llocs que ja coneixia, ha 
suposat trencar el vel de la infància i veure-les com adult, adver-
tint els canvis de les formes i les proporcions, però fent l'exercici 
d'observar-los amb els mateixos ulls que el primer cop que els va 
veure.

La memòria és la clau que obre la porta dels records, però 
molts cops aquesta clau falla, ens equivoquem de pany o la per-
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dem. Mirem enrere i veiem una vida amb moltes històries que 
moltes vegades no sabem on situar ni, fins i tot, sabem discernir 
si les vam viure nosaltres o han esdevingut un magma resultant 
de la mescla d'històries que ens han explicat altres, adobats per 
la imaginació.

L'OMAR volia fer-se de nou nen i reviure tota l'experiència. 
Entendre els perquès i els cóms. Per això la decisió de tornar enre-
re i demanar-li a la MARE que el rapés, de la mateixa manera com 
li ho feia de petit per evitar tenir polls i, així, iniciant el ritual de pas 
cap a la infància, passant per una situació liminar (Segalen, 2005, 
p. 58-59), on l'esperit del nen que transita pel llindar es troba entre 
dos mons. Banyar-se a la mateixa banyera en la qual la YAYA el 
batejava, tanca el cercle, travessant definitivament la porta que el 
separa del present i el passat.

Aquest projecte li ha servit per tancar un procés de retro-
bament, un retrobament amb ell mateix, amb el seu nen interior 
que dibuixa i li és igual si està bé o malament. Es tanca el rite de 
pas. En aquest projecte ha donat una part de si. Ha posat sota la 
lupa una petita part del seu cor, una part que representa una eta-
pa que està tancant. Una etapa plena d'harmonia i poesia, alhora 
que s'ha situat al mapa familiar, a mesura que s'ha endinsat pel 
seu laberint interior. I al centre d'aquest laberint que hi ha trobat? 
Res que ja no tingués abans. Al final del laberint hi són tots espe-
rant-lo, cada un d'ells oferint-li una petita part del que necessi-
ta per seguir caminant, i al mig s'hi troba el que l'ha acompanyat 
sempre.

-Saps on ets?

- L'únic que sé és que la teva veu és el primer que recordo. 
Eres tu. Parlant-me. Guiant-me. Així que t'he seguit. I al final he 
arribat a tu. I al final ho entenc tot.
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LA MEVA MARE, PER TOT EL SACRIFICI QUE 
HA SUPOSAT  TENIR UN FILL MAL ESTUDIANT.

 AL MEU PARE, PER ESTAR ALLÀ QUAN EL 
NECESSITAVA. LA YAYA, PER SEGUIR CUIDANT-

ME COM EL PRIMER DIA.

LA CUQUI, PER EXPLICAR-ME TOTES LES 
SEVES HISTÒRIES TANTS  COPS COM LI HE 
DEMANAT. L'AGÜE, PER SEMPRE TENIR UNA 

FRASE TANT SABIA COM GRACIOSA.

AL JOAN, PERQUÈ SENSE ELL ESTARIA 
ENCARA BUSCANT LA MEVA VOCACIÓ.

A LA MIREIA, PER SER EL MEU CANARI EN 
AQUEST PROJECTE. 

A LA MONTSE, PER AGUANTAR ELS MEUS 
DUBTES FINS A L'ÚLTIM MOMENT. 

AL MARC I L'ARNELLA, PER SEMPRE ESTAR 
DISPOSATS, SENSE IMPORTAR  

NI L'ON NI EL QUAN.

AL VÍCTOR, PER VOLER SEMPRE DONAR  
UN COP DE MÀ. 

LA MÓNICA, PER INSPIRAR ENSENYANT. 

A LA MONTSE, PER SER D'AQUELLES 
PROFESSORES DE LES QUALS RECORDÀS 

SEMPRE.

AL POL, ELOI, RITA, CARLOS, SARA, MARIA, 
JORDINA, DANI, ALBA, ANITA, OHIANNE, 

BÀRBARA, LAURI, CHIARA I RESTA DE LA 
COMPANYIA QUE HE TINGUT A BAU, PER 

AJUDAR-ME A CRÉIXER EN AQUEST PROCÉS.

A TOTA LA GENT QUE HE CITAT 
ANTERIORMENT, I A LA QUE CITARÉ  

A CONTINUACIÓ ELS DEDICO LA MEVA 
SINCERA ADMIRACIÓ.
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→ Img 01 & 02. "...eres hijo del desierto y 
del mar". Canàries, 2018.

→ Img 03. Abans tota la família vivia a Sa-
grada Família.El YAYO s'hi va voler mudar 
perquè hi havia més pàrquing. Llefià, barri 
de Badalona on viu la YAYA, 2021.

→ Img 04. La YAYA fullejant registres del 
passat. Badalona, 2021

→ Img 05. "Lo presente se nos escapa y desa-
parece, como el agua entre las manos. Su peso 
material no lo adquiere sino en el recuerdo." 
(Tarkovsky, 2019, pg.77)

→ Img 06 & 07. "Aquí se cree que es el tiempo 
en sí el que trae a la luz del día la esencia 
de las cosas. Por este motivo, los japoneses 
ven en las huellas del crecimiento un encanto 
especial.Por eso les fascina el color oscu-
ro de un viejo árbol, una piedra horadada por 
el viento, o incluso los flecos, testigos de 
las muchas manos que tocaron un cuadro en sus 
bordes." Ovtchinnikov recordant el concep-
te de "saba" al llibre Esculpir en el tiempo 
(Tarkovsky, 2019, pg.77)
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→ Img 08. "L'escalfor i la conversa". Badalo-
na, 2020.

→ Img 09. La YAYA sempre dient adéu desde la 
finestra de la cuina. Badalona, 2021.

→ Img 10. El petit santuari de la tauleta de 
nit. Badalona, 2021.

→ Img 11. La YAYA buscant flors per adornar 
la casa. La Cerdanya, 2020.

→ Img 12. A la CUQUI li encanta xerrar, so-
bretot quan es pot relaxar al sol. Sarrià, 
2021.
Desplegable 01. Plànols de l'AGÜE.

→ Desplegable 02. Aquest carret va resultar 
del viatje que van realitzar el PARE i l'OMAR 
al Febrer del 2020, poc abans del confina-
ment. Per equivocació, l'OMAR no va treure 
l'anterior carret que contenia la càmera, re-
sultant en una série a sobre de l'altre. Nova 
York & Varis, 2020. 

→ Img 13. La MARE prenent el sol durant el 
confinament. Barcelona, 2020. 

→ Desplegable 03. Mostra dels mapes Michelin 
utilitzats durant la realització del projec-
te.

→ Img 14. L'esquema de Pure Data per conver-
tir les dades de Processing en So a través de 
Opencvx.

→ Seqüència d'imatges 03. Exctractes de la 
peça final. Imatges rodades amb la càmera 
K-3. La primera tseqüència correspòn al pri-
mer carret utilitzat al projecte. La segona 

seqüència de fotos correspòn a l'últim. La 
mateixa escena però amb un aprenentatge de 
diferència.

→ Seqüència d'imatges 04. Extractes de les 
primeres converses mantingudes als parcs.

→ Img 15. Aquest indret podria tractar-se de 
la representació física de " la unió del Mar 
i el Desert".
Formentera, 2020.

→ Img 16. Formentera, 2020.

→ Img 17. Tenerife, 2018.

→ Img 18. "Pàram". Tenerife 2018.

→ Img 19. "El Terreno".  Santa Coloma de Far-
ners, 2019.
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