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El quadre infinit és una investigació que parteix 
de la inquietud generada en l’observació del meu 
entorn, especialment durant l’experiència d’un 
confinament, on la consciència d’interior i exterior 
s’han vist amplificades i la finestra s’ha conver-
tit en l’element central. Aquestes observacions, 
basades en els límits i els llindars que em trobo 
a l’espai que habito, han conduït el projecte a 
reflexionar sobre la relació entre finestra i ull i, en 
conseqüència, sobre la imatge.

La percepció, el temps, la distància, la fotogra-
fia, la identitat o la comunicació són temes que 
deriven de la reflexió i l’anàlisi d’aquest element 
i que, durant tot el treball, es posen en diàleg 
amb el relat de les vivències personals, sorgit de 
l’experiència del confinament. L’estructura del 
projecte parteix també de l’observació del meu 
entorn. En ell hi identifico tots aquells llindars que 
em separen i em connecten amb l’exterior i que 
seguidament desenvolupo per parlar dels dife-
rents temes. 

La investigació conclou amb una experimentació 
formal sobre la finestra i les diferents reflexions 
que s’exposen durant el treball, buscant la relació 
d’aquest element arquitectònic amb la imatge i 
analitzant les manera de mirar i d’emmagatzemar 
records que les finestres desencadenen.

El cuadro infinito es una investigación 
que parte de la inquietud generada en la 
observación de mi entorno, especialmente 
durante la experiencia de un confinamiento, 
donde la consciencia de interior y exterior 
se han visto amplificadas y la ventana se 
ha convertido en el elemento central. Estas 
observaciones, basadas en los límites y los 
umbrales que me encuentro en el espacio 
que habito, han conducido el proyecto a 
reflexionar sobre la relación entre ventana y 
ojo y, en consecuencia, sobre la imagen.

La percepción, el tiempo, la distancia, la fo-
tografia, la identidad o la comunicación son 
temas que derivan de la reflexión y el análisis 
de este elemento y que, durante todo el tra-
bajo, se ponen en diálogo con el relato de las 
vivencias personales surgidas de la experien-
cia del confinamiento. La estructura también 
parte de la observación de mi entorno. En 
él identifico todos esos umbrales que me 
separan y me conectan con el exterior, los 
cuales seguidamente desarrollo para hablar 
de diferentes temas.

La investigación concluye con una expe-
rimentación formal sobre la ventana y las 
distintas reflexiones que se exponen durante 
el trabajo, buscando la relación de este ele-
mento arquitectónico con la imagen y ana-
lizando la manera de mirar y de almacenar 
recuerdos que las ventanas desencadenan.

The infinite picture is an investigation 
based on the concerns arisen in the obser-
vation of my environment, specially during 
the experience of a confinement, where the 
consciousness of interior and exterior have 
been amplified and the window has become 
the central element. These observations 
based on the limits and thresholds that I find 
in the space I inhabit, have led the project to 
reflect on the relationship between window 
and eye and, consequently, on the image.

Perception, time, distance, photography, 
identity or communication are subjects that 
derive from the reflection and analysis of this 
element and that, throughout the work, are 
put into dialogue with the account of perso-
nal experiences arising from the experience 
of confinement. The structure also starts 
from the observation of my surroundings, 
where I identify all those thresholds that se-
parate me and connect me with the outside, 
which I subsequently develop to talk about 
different topics.

The research concludes with a material ex-
perimentation on windows and the different 
thoughts that are set out during this project, 
searching for a link between these architec-
tural elements and images, while analyzing 
the ways of seeing and storing memories 
that windows trigger.

Paraules clau: finestra, límits, llindar, imatge, disseny experimental
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A febrer de 2020 ja feia un parell de 
mesos que havia començat a inves-
tigar sobre els sentits. M’interessava 
saber més sobre la manera en què 
els utilitzem i quin paper té cada un 
en la nostra percepció. Però quan em 
qüestionava la manera en què volia 
transformar tota la informació que 
havia estat acumulant, em vaig topar 
amb l’escenari improbable que estem 
vivint. 

En la fase pre-covid del projecte, havia 
arribat a la conclusió que com més 
pensava en la formalització com a 
objecte individualitzat i separat en el 
temps del desenvolupament concep-
tual, més m’allunyava de les observa-
cions quotidianes que havien desper-
tat la meva curiositat per començar a 
investigar. 

En aquell moment, un referent que 
no em podia treure del cap era Kathy 
Hinde1 i les seves caixetes de música 
construïdes basant-se en fotografies 
que representen moviments migra-
toris. 

 

Febrer-Març de 2020

I. INTRODUCCIÓ
PRECEDENTS CONCEPTUALS I MOTIVACIONS

1. El treball de Kathy Hinde posa en diàleg la natura i tecnologia i s’expressa 
mitjançant instal·lacions i audiovisuals que combinen so, escultura, imatges i 
il·luminació.
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El que més m’interessava d’aquesta obra 
era el diàleg que Hinde havia establert 
entre el sentit de l’oïda, la vista i el movi-
ment, i també la manera en què tota una 
reflexió es materialitzava en un objecte 
tan quotidià com una caixeta de música. 
Partint d’aquest tipus de metodologia 
vaig començar a imaginar-me la manera 
en què podria materialitzar els estudis 
fets sobre la vista i el tacte per generar 
una comparativa entre els dos processos 
perceptius.

No havia pensat més enllà de definir el 
concepte, trobar la manera de parame-
tritzar els sentits, fer un objecte que els 
traduís a un llenguatge segurament molt 
subjectiu i obtenir així una nova pers-
pectiva sobre tot allò. No considerava 
el camí, ni tenia sentit per mi perdre el 
temps divagant sense tenir una imatge 
clara del resultat a què volia arribar. Per 
una banda, sentia que la investigació 
estava feta; tenia una bona selecció de 
referents i uns quants conceptes inte-
ressants. Faltava traçar el camí fins a la 
formalització, barallant-me amb alguns 
programes, uns quants materials i trobar 
les suficients relacions entre allò que 
havia llegit i el que faria. 

Però com he dit, tot això em va allunyar 
sense adonar-me’n de la metodologia 
observacional que m’havia impulsat a ini-
ciar la investigació. Una metodologia que 
segurament també havia sigut el punt de 
partida d’aquell treball que m’havia cridat 
especialment l’atenció i que consistia en 
la mirada desinteressada de Kathy Hinde 
cap a uns ocells parats sobre cables 
elèctrics.

/I. Introducció
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La meva voluntat fins aquell mo-
ment havia estat la d’anticipar-me al 
present. Però les reflexions sobre la 
manera en què percebem el nostre 
entorn em van portar a redescobrir la 
importància que podria tenir el procés 
i la deriva pel projecte. En revisar la 
investigació, alguns conceptes van 
començar a ocupar més la meva ment 
i es van destacar en un primer pla.

A Poéticas del Espacio (2002), una 
antologia que reuneix diversos assajos 
que exploren el concepte de l’espai 
a l’art i la fotografia, Jonathan Crary 
(2002, p.131) exposa com al llarg de la 
història “tots els intents de teoritzar 
la visió i la visualitat han estat lligats 
a models que realcen la contínua i 
integral tradició occidental sobre allò 
visual”. És a dir, sempre que algun 
filòsof reflexionava sobre la vista i la 
resta de sentits, ho feia perpetuant 
un model ocularcentrista que defen-
sava la idea que la vista era el sentit 
més proper al que es podia anomenar 
“veritat” o “coneixement”. 

No és fins a principis del s. XIX que 
pensadors com Goethe comencen a 
desmuntar el paradigma introduint-se 
a la fisiologia i destacant el “paper 
productiu del cos a la visió” (2002, 
p.136). Fins aleshores el sentit de la 
vista, dins d’un marc de pensament 
antropocentrista, havia estat un 
instrument d’estudi científic consi-
derat gairebé infal·lible; si la vista ho 
percebia, era perquè existia així mateix 
a la natura.

Quan els estudis en fisiologia demostren 
que el sentit de la vista no interpreta 
una realitat sinó que més aviat la cons-
trueix, es comença a veure un canvi de 
pensament respecte a les percepcions 
humanes. Segons Edward T. Hall (2002, 
p.167), aquest progressiu canvi en les 
convencions visuals té conseqüències 
en la manera de mirar occidental que 
naturalment també afecta l’art: “Los 
artistas han ido cambiando su forma de 
ver el mundo a lo largo de la historia, 
desde colocar a los seres humanos en el 
centro del universo hasta verlos desde 
una perspectiva lineal, desde el realis-
mo, pasando por el impresionismo, has-
ta la abstracción, el surrealismo y todas 
las permutaciones intermedias.” 

La mirada dels artistes “s’allibera” 
perquè es reconeix la subjectivitat del 
que percebem a través dels sentits. L’art 
deixa de representar amb exactitud 
geomètrica el que perceben els nostres 
ulls i explora l’abstracció i la subjecti-
vitat. Malgrat això, l’ocularcentrisme 
occidental no desapareix. No només 
es manté sinó que en els darrers anys 
es veu especialment reforçat amb un 
ull tecnològicament expandit, enfortit i 
sobretot globalitzat. Juhani Pallasmaa 
(1996, p.25) planteja que “la vista és 
l’únic sentit suficientment ràpid per a 
seguir el ritme de l’increïble increment 
de la velocitat en el món tecnològic”

En aquesta nova era tecnològica, un 
altre factor que influencia molt la nostra 
interacció amb la realitat, a més a més 

de la velocitat, és la distància, un obstacle que 
la vista és capaç de superar i el tacte no. Podem 
observar una muntanya en la llunyania i fer-nos 
una idea aproximada de les seves dimensions tot i 
situar-nos a quilòmetres de distància. De la mateixa 
manera que som capaços d’interpretar les imatges 
de la retransmissió en directe d’un fet que s’està 
produint a l’altra punta del món i, tot i així, sentir 
que l’estem vivint. 

Si només depenguéssim del sentit del tacte no 
sabríem ni tan sols que existeix aquella muntan-
ya, només la descobriríem si la resseguíssim a peu 
durant unes hores. De la mateixa manera que no 
podríem tenir un món tan hiperconnectat i imme-
diat com tenim avui en dia.
 
Pensant en com eren les nostres interaccions amb 
el món a través de la vista i la rellevància que hi tenia 
el temps i la distància, em va venir al cap la finestra 
d’un tren. Aquella forma rectangular de fotograma 
que retalla i enquadra un paisatge que fuig tan de 
pressa del vidre que només ens permet captar els 
elements més llunyans a nosaltres. Els més propers i 
petits, com una rosella que creix a peu de via, ni tan 
sols serem capaços de veure’ls. De la mateixa ma-
nera que la visió, la finestra obra una connexió entre 
l’interior i l’exterior, com fan els ulls entre la ment i 
el món físic. Però el que em semblava interessant; 
també ens en separa. 

/I. Introducció/I. Introducció
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En aquest punt del desenvolupament 
conceptual la idea era investigar tots 
aquests “buits” en la percepció visual 
i experimentar dos entorns semblants 
de dues maneres considerablement 
diferents. El què més m’interessava 
era explorar la percepció amb la vista, 
el més reputat dels sentits, i el tacte, 
el més oblidat.  Per això, la idea era fer 
un trajecte en tren fixant-me en tot el 
que em podia oferir aquesta pràctica, 
centrada, sobretot, en mirar per una 
finestra. L’altra part consistiria a fer 
una deriva a peu, acompanyant les 
vies ferroviàries, deixant-me portar pel 
que em demanessin els altres sentits, 
trepitjant i, per tant, establint una rela-
ció tàctil amb l’entorn per desenvolu-
par la consciència espacial, sense tenir 
en especial consideració el destí final, 
al més pur estil Guy Debord2. 

La meva idea era fixar-me i documen-
tar de quina manera canviava la meva 
forma d’interactuar amb el mateix, per 
una banda, amb la llibertat de po-
der-hi ser sense limitacions físiques i, 
per l’altre, amb un límit autoimposat i 
basat en l’experiència visual: observar 
des de l’enquadrament de la finestra 
d’un tren en marxa, darrere un vidre. 
Com si es tractés dels fotogrames 
d’una pel·lícula que no podem aturar. 

 

En el fons, en aquest punt ja pensava 
en la finestra com un objecte am-
bigu; per una banda com a objecte 
que representa un punt de connexió i 
obertura a l’exterior, i d’altra banda, un 
límit o barrera que ens en separa. 

En el moment en què el nostre estil de 
vida canvia radicalment i ens tanquem 
a casa, comencem a ser conscients 
de la llibertat amb què interactuàvem 
abans amb el món. I quan l’exterior es 
converteix en un lloc desitjat, inacces-
sible i misteriós a la vegada, la finestra 
cobra més entitat que mai dins de 
casa, i la vista, l’únic sentit que ens 
permet salvar la distància  · 

/I. INTRODUCCIÓ /I. INTRODUCCIÓ

2. L’escriptor, cineasta i filòsof situacionista Guy Debord va proposar el concepte 
de “deriva”. La deriva consisteix a sortir a caminar sense un rumb específic o un 
objectiu, normalment per la ciutat, per així establir una reflexió sobre les maneres 
de veure i experimentar l’entorn.
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II. EL TEMPS I LA DISTÀNCIA

De sobte, una part del projecte queda 
anul·lada en la seva pràctica i, no 
obstant això, segueix donant sentit a 
l’altra. El tacte, que tant tenia present 
que calia cuidar durant el projecte, es 
converteix en el principal enemic de 
les persones; la raó i el sentit de totes 
les prohibicions. D’un dia per l’altre no 
ens podem abraçar, ni donar la mà i ni 
molt menys fer-nos petons. Hem de 
mantenir la distància, crear barreres, 
dibuixar fronteres que mai havien 
existit. De sobte només podem ser i 
estar dins dels límits.

En el context del confinament, el 
concepte límit que ja estava defi-
nit com a part de les accepcions de 
finestra-tren, es potencia. Per tant, 

en aquest moment oblido el tren per 
concentrar-me en l’altra part de la 
definició. Ja no existeix el moviment, 
la velocitat ni el trajecte, i estar tan-
cades ens obliga a interactuar, durant 
la major part del temps, amb allò que 
es troba a curta distància. Les fines-
tres són l’única manera d’establir un 
contacte, majoritàriament visual, amb 
tot allò una mica més llunyà però on 
tampoc podem accedir. 

Així doncs, em sorgeix la necessitat de 
centrar el projecte en l’anàlisi des del 
context de confinament que estem 
vivint i a reflexionar sobre les finestres 
com a objecte-límit. Un element que 
sempre ha estat present i carregat de 
contingut simbòlic a l’art i la literatura.

Els dos personatges principals d’aquesta pel·lícula han de complir 
el seu torn de farers a un far situat en algun lloc remot de la costa 
escocesa. El temps i la distància són de gran importància a la 
pel·lícula; el distanciament de la resta del món i la consegüent 
pèrdua de la noció del temps mentre esperen un esdeveniment 
que mai arribarà, els porta a embogir dins d’aquests límits fins a 
dissociar-se de la seva pròpia identitat.

Hi ha diverses escenes al llarg de la pel·lícula on apareixen fines-
tres. Les finestres només serveixen per deixar passar una mica la 
llum. La vista que ofereixen no és més que la d’una immensitat 
negra que evidencia encara més l’aïllament en què es troben. Per 
tant, actuen com a contradicció que reforça l’angoixa: la finestra, 
que hauria d’obrir a la “llum” i al saber on es troben, a trobar la 
sortida, la direcció... el que fa és obrir-los a una immensitat del 
no-res, accentuant encara més la desorientació.

The Lighthouse, 2019 (Dir. Robert Eggers)

Març de 2020
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L’experiència personal és el punt de 
partida d’aquest projecte. A finals de 
març, em trobo que, en plena vivència 
del confinament, he d’adaptar-me a 
la situació, de la mateixa manera que 
ho fa el cent per cent de la població. El 
factor temps i distància dins del pro-
jecte queden alterats i la meva mirada 
sobre allò que m’interessa s’acomo-
da al context per convertir-se en el 
mètode principal per analitzar diversos 
conceptes i situacions. 

De l’estudi dels sentits havia guanyat 
consciència sobre la meva percepció i 
sobre les comunicacions que establia 
amb el meu entorn. Així doncs, co-
menço a buscar la manera d’explicar 
el que puc percebre des de casa meva, 
fins a on poden arribar els sentits a 
l’hora de comunicar-me amb el món 
exterior i quines són les barreres o 
límits que em trobo que restringeixen 

la meva experiència. A partir d’aquesta 
observació, identifico i recupero un 
element del desenvolupament con-
ceptual previ que em permet vehicular 
tota una sèrie de reflexions. Des d’una 
perspectiva física i mental, agafo la 
finestra com a eina que em permet fer 
l’anàlisi sobre tota una sèrie de comu-
nicacions que s’estableixen constant-
ment entre individus; un element que 
pot significar una barrera i un canal 
a la vegada i que, per la seva quoti-
dianitat, s’ha tractat des de diferents 
àmbits com la filosofia, la literatura 
l’art i l’arquitectura. 

Al llarg del treball faig servir la paraula 
umbral per referir-me a les finestres 
en un sentit més ampli i no evocar 
directament la imatge de l’element 
arquitectònic en si. Decideixo fer 
servir la paraula umbral del caste-
llà en comptes de llindar per la seva 

suggerència sonora i la seva similitud 
amb la paraula umbrío o ombrívol. 
Parlar de llum i ombra i de l’impàs 
entre ambdós crea una imatge mental 
que parla més enllà d’un marge o un 
límit i que, a més a més, encaixa amb 
el simbolisme que pot tenir una casa, 
amb un interior fosc i un exterior llu-
minós i viceversa. Paradoxalment, la 
paraula umbral era en origen lumbral, 
paraula derivada de lumbre, original-
ment lumen que en llatí es referia a 
allò que “desprèn o fa llum”, junta-
ment amb la confluència de limes o 
limitis (fi, extrem). 

D’aquesta manera lumbral es refe-
reix al límit entre llum i ombra. En 
l’etimologia de la paraula, la llum fa 
referència a l’interior de la casa, com 
passa amb la paraula llar o hogar, 
que al·ludeix el foc que s’encenia a les 
cases per obtenir llum i calor.  

La paraula en català llindar té més in-
fluència de la paraula llatina per indicar 
fi o extrem i, com exposo al llarg del 
treball, el significat que li dono a umbral 
no és de límit absolut sinó de frontera 
tova entre 2 espais.
 
Amb aquest projecte, el meu objectiu és 
fer una anàlisi sobre la virtut d’umbral de 
les finestres, que em presenten un món 
canviat i sense profunditat de camp, on 
la distància i la vivència del temps s’han 
vist alterats i han repercutit en la nostra 
manera de comunicar-nos. 

Totes aquestes observacions sobre les fi-
nestres estan en diàleg constant amb la 
referenciació a diverses obres d’art que 
tracten les finestres o escenes del cine 
on aquest element s’adapta a la situació 
en què es troben els personatges i adop-
ten un significat concret que serveix per 
comunicar un sentiment ·

/II. EL TEMPS I LA DISTÀNCIA /II. EL TEMPS I LA DISTÀNCIA
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Març de 2020

Mentre investigava els sentits i l’origen 
de l’ocularcentrisme occidental em 
plantejava si aquest acord tàcit per 
centrar l’estudi del món en allò visual 
havia estat aleatori o realment tenia 
una explicació científica. Si tal com 
defensa Pallasmaa (1996, p.10) “tots 
els sentits són prolongacions del sen-
tit del tacte”, per què hem acabat ex-
perimentant el món majoritàriament a 
través de la mirada? Sentim més amb 
els ulls que amb les mans?

Si intentem resoldre aquest dub-
te des d’una perspectiva científica, 
una es topa amb la llei psicofísica de 
Weber-Fechner. L’any 1860, Ernst 
Heinrich Weber al seu llibre Elements 
de psicofísica va proposar aquesta 
llei que anys més tard acabaria de 
definir en la seva forma actual Gustav 
Theodor Fechner1. Fechner va defi-
nir els umbrals com el punt en què 
un estímul o una diferència entre 
estímuls comença a ser perceptible o 
desapareix. 

És a dir, un valor umbral, indica la seva 
sensibilitat o, dit d’una altra manera, 
la quantitat de receptors que el cos 
humà destina a cada un d’ells. Per tant 
un “umbral absolut” s’entén com la 
intensitat mínima necessària perquè 
un fenomen sigui perceptible.

El llindar absolut dels sentits és molt 
baix, tot i que hi ha diferències entre 
les persones i en la mateixa perso-
na també pot variar. D’acord amb 
McBurney i Collings (1984, citat a 
Morris i Maisto, p.95) els valors llindars 
absoluts són els següents:

1. Gustav Theodor Fechner (1801-1887) és considerat un dels pares de la psicofísica 
i la neurofisiologia. Els seus estudis estaven centrats als sentits i a les relacions de 
dependència entre cos i ment.

Els receptors de la vista, els cons i 
bastons, suposen el 70% del total de 
receptors que tenim al cos. Encara 
que variï d’una persona a l’altra, això 
vol dir que percebem majoritàriament 
a través de la vista. 

Per descomptat, els valors umbrals 
són valors absoluts als que es po-
dria arribar, però que no contemplen 
les barreres que es pot trobar una 
persona per assolir-los. Per tant, als 
umbrals fisiològics que el meu cos, o 
el de qualsevol persona sense diversi-
tats funcionals podria tenir, pateixen 
una alteració en el moment en què el 

Vista: La flama d’una espelma situada a 50 km en una nit clara.

Oïda: el tic tac d’un rellotge a 7 metres.

Tacte: L’ala d’una abella caient a l’esquena des d’1 centímetre.

Olfacte: Una gota de perfum evaporat en un apartament de 3 habitacions. 

Gust: Una culleradeta de sucre en 8 litres d’aigua.

III. PRIMERES REFLEXIONS SOBRE ELS LÍMITS. ELS UMBRALS

món es veu reduït a les quatre parets 
del confinament. La nostra visió 
únicament pot estendre’s  fins allà 
on ens ho permeten les finestres que 
tinguem a casa. De la mateixa manera 
que, en el context actual, podem 
desplaçar-nos i fer ús de la resta dels 
sentits fins allà on se’ns permet estar, 
en aquest cas, dins de l’àmbit de la 
mateixa llar.
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Després de reflexionar de quina manera m’estic 
relacionant aquests dies amb el món, des d’on ho 
puc fer i de quina manera, en ple confinament arribo 
a la conclusió que em trobo amb tres umbrals físics; 
les finestres del meu balcó, les de la galeria i les 
del meu ordinador. Aquests elements alteren els 
valors umbrals dels meus sentits i, en conseqüèn-
cia, la manera que tinc de mantenir contacte amb 
l’exterior, on es troben la resta de persones. Són 
límits que em generen sentiments molt diferents tot 
i tractar-se essencialment del mateix. A continuació 
defineixo les diferents perspectives des de les quals 
em puc apropar a aquestes finestres, com a objecte 
físic, simbòlic o com a font d’informació ·

L’escena més icònica del 
film surrealista de Buñuel ha 
estat interpretada com una 
metàfora del fet que cal negar 
la mirada convencional perquè 
sorgeixi una nova mirada 
abocada a l’interior. L’escena 
de l’ull és precedida per la d’un 
núvol que creua la lluna, una 
associació d’idees típica del 
surrealisme on les imatges 
de la subconscient en somnis 
o al·lucinacions són més 
interessants que les que ens 
ofereix la visió del nostre en-
torn real. El protagonista afila 
un ganivet a la finestra, des 
d’on posteriorment observarà 
aquesta lluna que inspirarà a 
fer el tall.

El P
erro andaluz, 1919 (D

ir. Luis B
uñuel)

/II. PRIMERES REFLEXIONS SOBRE ELS LÍMITS. ELS UMBRALS

Vista: La flama d’una espelma situada a 50 km en una nit clara.

Vista: La Sagrada Família a 2.1km si m’estiro a la barana del balcó

Oïda: el tic tac d’un rellotge a 7M

Tacte: L’ala d’una abella caient a l’esquena des d’1 centímetre.

Olfacte: Una gota de perfum evaporat en un apartament de 3 habitacions. 

Gust: Una culleradeta de sucre en 8 litres d’aigua.
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Si hi ha una finestra vol dir que hi ha 
un exterior i un interior que estan en 
connexió. La finestra és la frontera 
que separa els dos espais però alhora 
els uneix i fa que interactuïn. En certa 
manera ens permet ser fora sense 
ser-hi, però formen part de la barrera 
que ens impedeix ser al lloc que ens 
mostren. 

La finestra representa una obertu-
ra que ens permet connectar amb 
l’exterior després de la separació 
que comporta aixecar quatre parets 
i construir un interior, una pràctica 
necessària per als humans per “limitar 
que l’exterior transgredeixi el meu 
món privat (Cheung, 2009, p.99).
Des d’una perspectiva arquitectò-
nica, l’arquitecte i teòric Christian 
Norberg-Schulz escriu sobre aquests 
límits. Per Norberg-Schulz, la relació 
essencial de l'home amb els llocs i, a 
través d’ells, amb l’espai, consisteix 
a habitar; “la propietat essencial de 
l’existència humana”(1971, p. 16). I 
habitar només és possible després 

d’identificar un lloc com a interior i un 
com a exterior i, per tant, construir 
fronteres entre els dos.

A la seva obra Hermenéutica analó-
gica y del umbral (2003), Mauricio 
Beuchot proposa una interpretació del 
món i dels éssers que parteixi justa-
ment dels umbrals, llocs on es posen 
en relació i conviuen de forma anàloga 
dues parts aparentment contràries. 
Ho exemplifica  amb el sentit que 
donem a la vida i a la mort. El sentit 
que donem a la nostra vida, dependrà 
del sentit que donem a la nostra mort 
i viceversa, i trobarem aquest sentit 
comú que afecta les dues parts “al 
clarobscur de la confluència entre la 
llum i l’ombra, entra la metonímia i la 
metàfora.” (2003, p.77). És a dir que 
l’umbral, pel seu caràcter fronterer, 
farà que les nostres interpretacions 
sobre els conceptes siguin suficient-
ment clars i definits però alhora 
imprecisos i ambigus com per adap-
tar-se a totes les seves varietats. 

IV. LA FINESTRA-UMBRAL

A window is a doctrine or a myth that shows us the truth while separating us from it.
- Yibrán Jalil Yibrán1

1. Nascut l’any 1883, va ser un poeta, pintor, novelista i assagista libanès. Era conegut 
com “el poeta de l’exili”.

Mar Adentro, 2001 (Dir. Alejandro Amenábar)

Ramon Sampedro és quadraplègic des de fa 30 
anys, fet que l’obliga a estar permanentment 
postrat al seu llit, veient el món únicament des 
de la finestra de la seva habitació. En aquesta 
pel·lícula es tracta el tema de la eutanàsia; 
el protagonista desitja morir amb dignitat i 
demana ajuda per fer-ho, trobant-se amb tot 
d’impediments legals i morals. 

A  les acaballes de la pel·lícula, un pla seqüència 
mostra com Ramon Sampedro s’aixeca del seu 
llit i agafa embranzida per saltar per la finestra 
que porta 30 anys observant, quedant per fi 
alliberat en el que sembla un somni, sobrevolant 
muntanyes fins arribar a la costa i perdent-se 
mar endins. 
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Per això penso en la finestra com un umbral; en tots els casos re-
presenta una separació entre dos contraris que ens permet distingir 
amb claredat si ens trobem a dins o a fora, però alhora és suficient-
ment ambigu com per ser capaç d’adaptar-se als múltiples punts 
de vista i significats que li vulguem donar. Després d’haver reflexio-
nat sobre la relació que tinc amb l’exterior durant el confinament, la 
finestra esdevé una versió positivista i arquitectònica del concepte 
límit. No és un límit absolut perquè existeix per deixar entrar la 
llum que arriba de fora i manté viu un diàleg entre les dues bandes. 
Com un petit llistó de fusta que sobresurt del marc de la porta i la 
connecta amb el carrer o un balconet de pedra que estén la finestra 
per poder-hi recolzar els braços i treure el cap per omplir-se els pul-
mons d’aire. Una petita concessió de llibertat ·

Citizen Kane és una pel·lícula que ha 
servit de referent en molts aspectes. En 
un dels plans més famosos i referenciats 
en pel·lícules posteriors, la finestra és 
l’element central. Un zoom-out que co-
mença amb la imatge del Charles jugant 
a l’exterior es va obrint, mostrant la seva 
mare observant-lo des de la finestra, qui 
segueix el moviment de la càmera per 
seure a una taula i firmar que el seu fill 
vagi a viure a Florida amb un banquer 
anomenat Thatcher. La finestra queda al 
mig del pla, empresonant-lo i alien-
ant-lo en el seu enquadrament, mentres 
separa els seus pares en el pla.

Citizen Kane (Dir. Orson Welles, 1941)

/IV. LA FINESTRA-UMBRAL
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De la mateixa manera que les portes, 
les finestres són un recurs estilístic 
utilitzat per moltes llengües com a 
metàfora de connexió, d’allò que 
mostra o s’obra a algun tipus d’in-
formació. Fare una finestra sul tetto 
[lit. “Fer una finestra al sostre”], és 
una expressió de l’italià que vol dir 
“anticipar-se a esdeveniments futurs”. 
“Una finestra al món, “una finestra a 
la societat”, són metàfores que sovint 
fem servir per parlar de connectar, 
informar, donar una ullada a algun 
tema.
 
En llengües llatines i germàniques, les 
finestres comparteixen el significat 
de “punt de contacte amb el món”, 
separant amb notorietat un interior i 

un exterior. D’altra banda, el japonès 
no té cap expressió relacionada amb 
aquesta propietat de les finestres, ja 
que les cases tradicionals japoneses, 
les finestres formen part de la en-
gawa, un passadís que envolta totes 
les habitacions on sovint les portes 
i les finestres són gairebé el mateix i 
permeten accedir a la casa a través 
d’elles sense cap problema. El japonès 
en canvi se centra en la idea que les 
finestres s’obren i es tanquen, com 
un ull. De l’expressió “porta de l’ull” [
目の戸, me no to], s’origina “窓” [mado, 
“finestra”]. Com exposa Ueda (2018) 
“es podria dir que la gent al Japó tenia 
una idea més dèbil sobre la separació 
entre l’interior i l’exterior”.

V. LA FINESTRA-SÍMBOL A LA CULTURA

Al començament de la pel·lícula, el coronel nazi Hans Landa visita 
un home que viu a una casa de camp a França, qui se sospita que 
està amagant una família jueva desapareguda. Quan aconsegueix 
extreure la informació al propietari de la casa, Landa s’aixeca i es 
col·loca just davant la finestra. Aquest pla anticipa les intencions 
del coronel ja que, uns instants més tard, fa entrar els soldats per 
metrallar el terra on s’amaguen els jueus i evitar que s’escapin. 
L’escena segueix amb la fugida de la nena, a qui veiem corrent a 
l’obertura de la porta, amb la finestra al costat. La finestra apareix 
en dos moments dins la mateixa escena com a símbol de llibertat. 

Inglorious Bastards (Dir. Quentin Tarantino, 2009)
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A Room WIth a View (Dir. James Ivory, 1985) 

La comparació entre finestra i ull, en 
canvi, sí és comú en tots els idiomes. 
Les finestres són l’ull de la casa, per on 
deixem entrar la llum i per on tenim 
una visió de l’exterior. 

El filòsof i sociòleg alemany Georg 
Simmel, parla de la connexió que 
la finestra estableix entre l’interior i 
l’exterior i com aquesta serveix ex-
clusivament a l’ull, en contraposició 
a la porta, l’altre tipus de connexió o 
obertura que trobem a l’arquitectura:

“[La finestra] està allà per mirar fora 
i no dins. Crea una connexió crònica i 
contínua entre l’interior i l’exterior, en 
virtut de la seva transparència; però 
la direcció unilateral en què disco-
rre aquesta connexió, de la mateixa 
manera que la limitació per ser un 
camí únicament per la vista, dóna a 
la finestra només una part del seu 
significat més profund i fonamental de 
la porta” (Simmel, 1994, p.58)

De la mateixa manera que les fines-
tres, les portes serveixen de metàfora 
visual per expressar molts tipus de 
sentiments; el dubte, la temptació, la 
seguretat, el desig, el rebuig, la por... 
No és d’estranyar que molts videojocs 
estiguin basats en la idea d’anar obrint 
portes per avançar i assolir determi-
nats objectius. 

Anar trencant barreres o límits que 
limiten la nostra llibertat com defen-
sava Simmel a Bridge and Door (1994, 
p.172): “És absolutament essencial 
per la humanitat establir-se límits a si 
mateixa, però amb llibertat, és a dir, 
de manera que també pugui tornar a 
eliminar aquest límit  i posicionar-se a 
si mateixa fora d’aquest. 

Les finestres sempre han acompan-
yat i reforçat la simbologia de les 
obres d’art. Han aparegut en milers 
de pintures al llarg de la història no 
només com un element arquitectònic 
compositiu o de separació entre dos 
plans, sinó que també han aparegut 
com a “metàfora d’esperança, canvi 
o d’endinsament a allò desconegut”. 
(Nastyuk, 2017)

Tant a la novel·la original escrita per Forster 
com la seva adaptació cinematogràfica, Room 
with a View explica la història d’amor d’una noia 
anglesa que es trasllada a Florència i coneix a 
un noi que s’ofereix a canviar-li la seva habitació 
perquè pugui gaudir de les vistes que té del 
riu Arno. La novel·la és una crítica a la societat 
anglesa de principis del segle XX, plena de 
restriccions i amb una visió del món antiquada. 
La finestra actua com a metàfora sobre el punt 
de vista que tenen els personatges sobre la vida 
i de sensació de llibertat i igualtat que provoca 
acompanya a la Lucy, la protagonista, en un 
procés d’alliberació de pensament. 

/V. LA FINESTRA-SÍMBOL A LA CULTURA
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Durant el Romanticisme, les pintures on l’objecte central eren les 
finestres van proliferar. Els artistes les carregaven de simbolisme 
per expressar els seus anhels i sentiments romàntics. L’any 2011, 
el Museu Metropolitan de Nova York va organitzar una exposi-
ció titulada Rooms With a View: The Open Window in the 19th 
Century que reunia obres de diferents pintors romàntics on les 
finestres són protagonistes. Aquest element representa el límit i 
la separació entre dos mons, i les coses llunyanes es juxtaposen 
amb coses properes. La finestra sol representar un desig irrealit-
zable, una separació entre una habitació tranquil·la i un artista en 
actitud contemplativa i el món al que aquest aspira, més complex 
i emocionant.

Com amb tot, la fotografia i el cinema incorporen i fan seva la 
finestra-símbol de les pintures i amplien la seva importància, 
convertint-se molts cops en nexes narratius molt importants per 
explicar la relació entre el que passa dins d’un lloc i fora d’aquest. 
Les finestres són sempre informació i comunicació. Són tan simi-
lars a una pantalla de cinema que és fàcil que ens facin sentir dins 
d’una pel·lícula, mirant amb tristesa a través del vidre entelat pel 
fred i la pluja d’una tarda d’hivern, o obrint-la de bat a bat com el 
protagonista a qui han donat una bona notícia ·

D’esquerra a dreta:

1. View from the artist’s studio in Dresden on the Elbe, right window (Caspar David 
Friedrich, 1805-1806)
2. Woman at a Window (Caspar David Friedrich, 1822)
3. View from the artist’s studio in Dresden on the Elbe, left window (Caspar David 
Friedrich, 1805-1806)
4. View of Rome from the Artist’s Room at the Villa Medici (Constant Moyaux, 1863)
5. Window with a view of Pillnitz Castle (Johan Christian Dahl, 1823)
6. The studio window  (Carl Gustav Carus, 1823-1824)
7. View from the Artist’s Window (Martinus Rørbye, 1823-1827)
8. At a Window in the Artist’s Studio (Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
9. The Artist’s Bedroom in Ritterstrasse (Adolph Menzel, 1847)
10. A View of Naples through a Window, (Franz Ludwig Catel, 1824)
11. Caspar David Friedrich in his Studio (Georg Friedrich Kersting, 1811)
12. View of Saint-Eustache Church from a Hou (Martin Drolling, c.1810)
13. The Artist in His Room at the Villa Medici, Rome (Léon Cogniet, 1817). 
14. Studio in Moonlight (Carl Gustav Carus 1826)

/V. LA FINESTRA-SÍMBOL A LA CULTURA
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Parasite (Dir. Bong Joon-ho, 2019)

Durant tota la pel·lícula, Bong Joon-ho juga 
amb les finestres per expressar la posició social 
en què es troben les dues famílies protago-
nistes. La casa és el seu status quo al món; 
la família rica viu en un lloc elevat i amb uns 
finestrals amb vistes al jardí que deixen entrar 
molta llum. L’altra família, en canvi, només veu 
l’exterior a través d’unes finestres petites i amb 
barrots al nivell del terra. També actuen com 
una barrera transparent, la mateixa que no els 
permet abandonar la seva classe social i resulta 
invisible, com un sostre de vidre. 

La pel·lícula comença justament amb el pla 
d’una finestra, abans de presentar el primer 
personatge. Els plans de finestres es repeteixen 
durant tota la pel·lícula, acompanyant els per-
sonatges i ensenyant-nos el que el director vol 
remarcar de cada un d’ells.

Bong Joon-ho també té molt en compte les 
pantalles i resulten essencials en els girs de guió 
de la pel·lícula. Serveixen per establir relacions 
secretes, incriminar a l’enemic o intercanviar 
informació, i actuen com a finestra a la vida dels 
altres.

/V. LA FINESTRA-SÍMBOL A LA CULTURA
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Com he citat anteriorment, Georg Simmel, en les 
seves reflexions sobre les portes i les finestres, as-
segurava que la finestra “està allà per mirar fora i no 
dins” (1994, p.58), però com sempre, hi ha l’excepció 
que confirma la norma. Aquest és el cas dels apara-
dors. L’expressió anglesa window-shopping, deixa 
clar que els aparadors no deixen de ser finestres que 
funcionen al revés del que se suposa que hauria de 
ser. A Window Shopping: Cinema and the Postmo-
dern (1993), Anne Friedberg exposa com al llarg de 
la història s’ha comparat el cinema amb l’acte de 
contemplar les finestres dels aparadors:

“El window-shopping implica una contempla-
ció per part del consumidor; una consideració 
especulativa sobre la posada en escena de la 
vitrina, sense el compromís d’entrar a la botiga 
o de realitzar una compra. L’espectador del 
cinema realitza una contemplació igualment 
distant: una escena, emmarcada i inaccessible, 
no darrere del vidre, sinó de la pantalla” (Fried-
berg, 1993, p. 68). 

VI. LA FINESTRA-MITJÀ

No obstant això, l’actitud contemplativa que adopta 
i la sensació de distància que experimenta l’individu 
quan mira a través d’una finestra (que és similar a 
quan mira una pantalla), no només es produeix amb 
les finestres pensades per ser mirades de fora a dins, 
com és el cas dels aparadors. Qualsevol finestra, 
també les que estan pensades per ser mirades des 
de l’interior a l’exterior, tenen un cert poder d’alie-
nació sobre l’espectador d’allò que se li presenta al 
davant. 

Hideo Hama, professor i sociòleg de 
Keio University, en un article de Win-
dow Research Institute (2019), elabora 
aquest pensament. Segons Hama, 
aquesta sensació de percebre el que 
veiem a través de la finestra com si es 
tractés d’una pel·lícula o de la pantalla 
d’un televisor es deu a dos fenòmens: 
la percepció panoràmica i la suspensió 
de la desatenció civil.  

Per una banda, la percepció pa-
noràmica és un concepte definit per 
Wolfgang Schivelbusch al seu llibre 
The Railway Journey (1977). Schivel-
busch considera que al s. XIX, quan la 
gent començava a experimentar els 
viatges en tren, la seva percepció va 
canviar i es van haver d’acostumar a 
aquesta nova manera de veure el pai-
satge; un primer pla que avança tan 
ràpidament que allunya l’observador 
i el fa incapaç de sentir-se partícep 
d’aquell mateix lloc. 

When we look out from a window seat 
on the bullet train while sipping a beer 
we can enjoy the scenery of Mt. Fuji in 
the distance without any concern for 
the people working in the rice fields 
or in the nearby factories billowing 
smoke. (Hama, 2019)

Hama defensa que aquesta percep-
ció es dóna igualment en qualsevol 
finestra amb un vidre de per mig i 
la “suspensió de la desatenció civil” 
deriva del mateix efecte dissociatiu 
de la finestra. La desatenció civil és un 
fenomen definit per Erving Goffman 
pel qual podem anar pel carrer sense 
topar-nos amb ningú però alhora mai 
mirem directament a cada transeünt, 
fingint indiferència per no ser maledu-
cats però alhora havent de parar aten-
ció als altres per poder evitar-los. 

Quan hi ha una finestra pel mig, ja 
sigui la del cotxe mentre observem els 
qui travessen el carrer davant nostre, 
les del tren, les d’una cafeteria o les de 
casa nostra, percebem allò que se’ns 
mostra com una altra realitat una 
mica diferent a la nostra i fa que la vi-
sió que tenim ens recordi a la sensació 
de mirar una pel·lícula o un reportat-
ge del telenotícies ·

/VI. LA FINESTRA- MITJÀ
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En aquesta pel·lícula, narrada en primera persona pel personatge principal, l’espectador se n’adona 
al final que el propi protagonista ha sigut espectador de si mateix durant tota la pel·lícula i allò que 
creia real només ha sigut fruit de la seva imaginació. L’escena final de la pel·lícula, i segurament la 
més recordada, ell i la seva “amant” observen com tots els edificis de la ciutat són demolits com a 
resultat de tot el conflicte que ha iniciat el propi narrador. 

En aquesta escena, la finestra de l’edifici, que tampoc tenim la certesa que existeixi, reforça la sensa-
ció de distanciament de la realitat i la visió externa dels fets que ha tingut durant tota la pel·lícula el 
protagonista. 

Fight Club (David Fincher, 1999)

/VI. LA FINESTRA- MITJÀ/VI. LA FINESTRA- MITJÀ
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VII. ELS MEUS UMBRALS

Visc en un principal de l’Antiga Es-
querra de l’Eixample, allargat gairebé 
com si es tractés d’un tren. La meva 

habitació no té finestres.
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El Feng-Shui recomana que si una 
habitació no té finestres, s’hi col·loqui 
un mirall com a substitut i, si això no 
fos possible, el quadre d’un paisatge. 
La meva habitació no té finestres, ni 
mirall, ni cap paisatge, i és segura-
ment on més temps he estat durant 
el confinament. Potser per això vaig 
començar a donar-hi voltes a tot. 

Tanmateix, és evident que la panta-
lla aquests dies funciona com una 
finestra que no podem evitar. Fami-
liars, amics, entorn laboral i acadèmic 
ens demanen que hi traiem el cap per 
saber com estem, per poder parlar 
amb nosaltres. Em connecto a Skype, 
a Zoom o a alguna d’aquestes mil apli-
cacions que no havia escoltat mai fins 
al darrer mes. Després de superar pro-
blemes de connexió, d’actualitzacions 
de software o de bateries baixes, em 
trobo en aquest espai eteri i invisible 
agrupacions de píxels que saluden 
dins d’uns quadres. 

Els dic hola i aixequen la mà com si 
ens estiguéssim veient prou lluny per 
a no escoltar-nos, com si estigués a 
l’altra banda del carrer i m’haguessin 
de cridar l’atenció per ser vistos. Veig 
com la seva cara es fa gran, ocupa 
tot el quadre i es torna a allunyar per 
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dir-me “No et veig! Has de connectar 
la càmera!”. Aleshores em resigno i 
activo la webcam per després pregun-
tar de forma retòrica si funciona, si em 
veuen. Com si la meva ocultació del 
principi no hagués estat premeditada. 

El 1985, la multinacional de tecnologia 
informàtica Microsoft, va llançar la pri-
mera versió del sistema operatiu que 
revolucionaria el funcionament dels 
ordinadors per convertir-los en l’eina 
que coneixem avui en dia. Aquest 
sistema operatiu se’l va batejar amb 
el nom de Windows, perquè allò que 
el diferenciava de la resta de sistemes 
operatius fins aleshores, era la seva in-
terfície basada en “finestres”. Aquesta 
empresa americana va definir la ma-
nera en què entenem el món virtual 
i la forma en què ens comuniquem a 
través d’aquest, i va utilitzar la imatge 
d’una finestra per explicar-ho.

La força simbòlica de la finestra és 
també present en les nostres vi-
des quan diem que obrim una nova 
finestra per realitzar qualsevol acció 
al nostre ordinador. En el moment de 
buscar-li un nom a aquest sistema 
operatiu, els membres de Microsoft 
semblava que haguessin llegit les re-
flexions de Simmel sobre els ponts, les 

portes i les finestres i haguessin triat 
aquesta última en reconèixer les seves 
característiques. Podrien haver titulat 
el sistema Doors, Bridges o qualsevol 
altre nom que parlés d’accés o con-
nexió per explicar la manera en què 
els usuaris interactuarien amb els seus 
ordinadors. No obstant això, li van 
donar un nom que no només indica 
una tecnologia essencialment visual 
i emmarcada en un rectangle, sinó 
que també parla de la seva naturale-
sa paradoxal de connexió i separació 
sincrònica. Un sistema que té en comú 
amb la finestra la manera en què les 
persones s’hi relacionen; l’observació 
d’un altre món a través d’un vidre, 
d’on obtindrem informació però on 
mai podrem accedir directament com 
faríem a través d’una porta. 

Quan aconsegueixo connectar-me a 
la videotrucada i saludar a la persona 
que hi ha a la pantalla, veig que l’apli-
cació m’obliga a veure’m a mi mateixa 
per recordar-me que el que estan 
veient les altres persones només és un 
reflex de mi, i el petit retard en la con-
nexió encara m’aliena més d’aquesta 
representació. En una mateixa finestra 
hi conviuen les imatges dels dos ex-
trems de l’acte comunicatiu, amb dos 
espais i temps diferents. Penso en què 
la imatge de mi mateixa que veig a la 
pantalla no deixa de ser un autoretrat; 
sóc jo qui dirigeix l’escenificació del 
retrat i el poder de la imatge m’arros-
sega a considerar aquest reflex com la 
captura d’un instant, tot i no ser-ho. 

“Ya fuera en los momentos previos a 
la toma o en el propio momento de la 
impostación, la idea de fotografiarse 
tenía -y tiene- un fuerte poder trans-
formador en el comportamiento hu-
mano que es común a todos: se trata 
de las imágenes que se suponen para 
siempre, las que deben recoger la 
apariencia que se quiere transmitir de 
sí mismo, esa que ha sido elaborada a 
partir de la experiencia del espejo, del 
relato personal, de la visión de otras 
fotos y de muchos otros elementos 
que configuran la identidad. (Vélez 
Salazar, 2006, p.226)

Com expressa Vélez Salazar (2006), 
no podem evitar sentir que, quan 
som capturats en una imatge, estem 
construint la nostra identitat, la idea 
que tenim sobre nosaltres mateixos. 
Però aquesta finestra que s’obre per 
mostrar-me la meva pròpia imatge en 
temps real, morirà en el moment que 
la tanqui. 

UMBRAL #1: LA FINESTRA-MIRALL
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Estem més acostumats que mai a 
l’autoretrat, a construir-lo, però sem-
pre amb la pretensió de trobar-hi en 
ell una identitat. El filòsof italià Deme-
trio Duccio (1999), parla de l’escriptura 
autobiogràfica com una urgència i una 
emergència i una forma de construir la 
pròpia identitat des de la necessitat de 
crear contorns imprecisos sobre el que 
som. El mateix passa amb l’autoretrat, 
tal com explica Joaquim Sala Sanahuja 
al pròleg de l’obra de Roland Barthes, 
La cámara lúcida (1982):

“... el peso de esta ambigüedad entre 
lo biográfico (o íntimo) y lo técnico es 
suficiente para intuir una distancia-
ción del autor con su pasado “cientí-
fico”. Por un lado, pues, la teoría, con 
la semiología y su discurso de explo-
ración; por el otro, aunque ligado al 
anterior, el sujeto ofreciéndose como 
cuerpo del experimento, indirecta-
mente como protagonista de una gran 
novela.” (Sala-Sanahuja, Op.cit, p. 17)

En aquest assaig de Barthes (1982, 
p. 46), l’autor parla de la fotografia 
com “l’adveniment d’un mateix com 
un altre: una dissociació ladina de la 
consciència d’identitat”. En observar 
fotografies de si mateix, Barthes sent 
un malestar que creu originar-se en 

1. Heautoscopia és un terme utilitzat en psiquiatria y neurologia per definir l’al·luci-
nació reduplicativa de “veure el propi cos a una distància”

els mites que rodejaven l’observació 
de la pròpia imatge, una heautoscopia1 
que sorgeix en l’observació del retrat 
d’un mateix, en paper o en pantalla, 
“una sensació d’inautenticitat, d’im-
postura a vegades.” (1982, p. 46)

És innegable que la tecnologia ens 
permet salvar les distàncies, ampliar la 
nostra memòria, l’abast dels nostres 
ulls i oïdes. Des del meu punt de vista, 
el conflicte no es dóna quan fem servir 
les pantalles per accedir a realitats 
suficientment allunyades i pensa-
des per existir només en aquesta 
dimensió. Quan aquestes realitats 
es construeixen des de la naturalesa 
assumidament falsa de la imatge, com 
ho faria una pel·lícula, és més fàcil 
descodificar-les. El malestar que sento 
es genera quan allò que presenta una 
tecnologia es vol aproximar a objec-
tes reals per substituir-ne la funció, 
oferint una alternativa plana i plena 
d’imatges orfes. 

La conversa per videotrucada simula 
una conversa normal, prometent visió 
i audició a ambdues parts, però no 
és suficientment fidel a l’experiència 
real de mirar-se a un mirall o parlar 
amb algú cara a cara com per evitar 
dissociar-se de la imatge que presenta 
aquesta finestra. 

No deixa de ser una finestra a l’exterior de casa meva que em permet veure 
què i qui hi ha fora del meu confinament, però per mi representa l’umbral més 
fred. És el que menys relació té amb el meu present i amb el qual la vista perd la 
profunditat i el focus. On allò que veiem només existeix en el mateix umbral. És 
una finestra tancada amb un vidre fred d’arestes soldades, pensades per no ser 
haver de ser obertes mai. 
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Com explica la professora a la Universitat Oberta de Catalunya, 
realitzadora i investigadora Ingrid Guardiola (2020), el món s’està 
convertint en una interfície en si mateix i aquesta situació només 
ha fet que accentuar les formes de comunicació que ho afavo-
reixen. 

La pantalla no ens connecta amb qui hi ha a l’altra banda perquè 
el seu espai no té cap relació amb el nostre; no està il·luminat de 
la mateixa manera, no ens estem mirant directament als ulls i la 
imatge en dues dimensions ens impulsa a recórrer a la memòria 
visual i hàptica per interpretar millor les faccions de les persones. 
La nostra manera de comunicar-nos és estrictament verbal i les 
expressions que podem arribar a captar són pobres. 

Dic alguna cosa i el silenci provocat pel retard en la connexió 
m’impacienta i no sóc capaç de llegir la seva expressió facial. Per 
això opto per repetir el què he dit i just en aquell moment la per-
sona que hi ha a l’altra banda del vidre respon. Les nostres veus se 
solapen produint una cacofonia i un buit comunicatiu.  Cap sentit 
es desenvolupa lliurement ni pot explorar els seus valors umbrals 
reals. 

“Lo que da miedo no es que la máquina se humani-
ce, sino que nosotros nos maquinicemos. Si la con-
versación se da cara a cara hay más elementos para 
lo azaroso, pero las conversaciones online también 
generan autoestima y empatía. La diferencia estriba 
en que las conversaciones no presenciales pueden 
romperse sin motivo aparente, son más transitorias, 
no siempre siguen un principio-desarrollo-fin, son 
más fragmentarias y corales.” (Guardiola, 2020)

No obstant, hi ha matisos; per què em sento més còmoda fent una 
trucada que una videotrucada? Segurament té a veure amb l’hones-
tedat del mitjà. És evident que ningú creu en una equivalència real 
entre una comunicació cara a cara i una via Internet, però durant 
les primeres setmanes de confinament sí que hi va haver un boom 
d’activitats lúdiques en línia: trobades amb els amics per prendre una 
cervesa, concerts per Instagram, videotrucades per parlar i queixar-
nos com fem sempre... Però fer-ho condicionada per l’umbral més 
fred de tots només feia que allunyar-me de l’experiència real que 
imitava aquest substitut temporal · 
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Il·lustració que vaig realitzar a la segona setmana de confinament
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Quan començo a comptar les fines-
tres d’altres pisos que veig des de la 
del meu pati em perdo quan supero 
les 100. És com comptar pedretes a 
un mosaic. Però tampoc és el mateix 
que mirar les cases de l’altra banda 
del meu carrer.

Aquest umbral és el més tou de tots. 
Em porta a una mena d’extensió de 
la casa on puc experimentar un major 
sentiment de col·lectivitat. Amb l’ob-
servació dels meus veïns des d’aquest 
umbral, he pogut anar-me fent una 
idea de l’estat d’ànim del barri. És un 
espai llimb entre la intimitat i l’ex-
posició pública i les persones n’han 
conservat una mica la normalitat.

Mai havia vist tanta gent regant les 
plantes, netejant cadires i taules, ju-
gant amb el gos o improvisant petites 
festes amb música com aquests dies. 
Sobretot durant les primeres setma-
nes; semblava que l’agitada vida de 
carrer a la que estem acostumats a la 
ciutat s’hagués traslladat a l’interior 
d’illa i a l’àmbit de les finestres. Anar 
saltant amb la mirada d’una finestra 
a l’altra era gairebé com veure una 
pel·lícula canviant d’escena. Per pri-
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mer cop en aquest espai estic expe-
rimentant la diferència entre veure i 
mirar, perquè el que hi puc observar 
de sobte té molt més interès. Maurice 
Merleau-Ponty (1945, p.240) estableix 
la diferència entre veure i mirar en 
el grau d’implicació personal que hi 
exercim: “si la visió és un acte preper-
sonal i general, la mirada és un acte 
personal i regional.” 

En aquesta nova situació, la meva mi-
rada topa amb totes aquestes escenes 
que es formen dins de l’enquadrament 
de la finestra i això alimenta la meva 
curiositat per dirigir una mirada més 
atenta sobre les úniques persones a 
qui puc veure directament durant les 
primeres setmanes de confinament. 
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Aquest és un escenari que s’apropa una 
mica més al que havia imaginat Ildefons 
Cerdà al seu projecte urbanístic. Fa més 
de cent cinquanta anys Cerdà va dissen-
yar els interiors d’illa de l’Eixample com 
espais d’ús públic que augmentarien 
la salubritat i oferirien una zona d’oci 
comunitària. I tot i no haver sigut ben bé 
així, ja que els patis són privats i no estan 
connectats els uns amb els altres, dóna 
la sensació que és un lloc més segur on 
no cal patir tant pel virus. I així ho han 
manifestat els veïns amb la reconquesta i 
redescoberta d’aquests espais.

Per primer cop he experimentat la comu-
nitat i les finestres han estat obertes la 
major part del temps. 

“Obra una finestra. L’acció no significa 
només un moviment físic d’obrir/tancar. 
Connecta a les persones entre si, a les 
persones amb la naturalesa i l’interior 
i l’exterior d’un edifici. Ens despertem i 
obrim les finestres cada matí. Obrim les 
finestres després de la pluja. Obrim la 
finestra quan ens ve a visitar un amic. 
L’acte d’”obrir una finestra” enriqueix el 
nostre dia a dia.” (Kobayashi, 2017)

Segurament perquè també ha nascut 
una curiositat col·lectiva i un observar 
i sentir-se observats constant, com si 
volguéssim saber com estan els ànims 
generals. I realment ha servit per llegir la 
situació. A la setmana 3 o 4 els veïns van 
deixar de fer tanta vida a l’exterior, tot es 
va tornar més silenciós i es podia notar 
com l’optimisme i l’esperança havien 
decaigut una mica. Per això és la finestra 
des d’on tinc la sensació que puc obtenir 
la informació més real.
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El Jeff és un fotògraf que es trenca una cama en 
un accident i s’ha de quedar a casa per recupe-
rar-se. Això el porta a passar llargues estones 
davant la seva finestra observant els veïns dels 
edificis del davant. A través del seu teleobjectiu 
veu una sèrie d’escenes que es desenvolupen 
a les finestres dels edificis que el porten a 
observar com un dels seus veïns assassina a la 
seva dona.

A través de les finestres, que funcionen com un 
fotograma en si mateixes, mostrant el mateix 
punt de vista que té el protagonista, la pel·lícula 
converteix a l’espectador en un testimoni més 
de l’assassinat. L’espectador i el protagonista 
són observadors de la intimitat, del misteri, la 
fragmentació que es té d’una comunitat de 
veïns i la curiositat que genera aquesta visió 
emmarcada de les finestres.

Rear Window (Dir. Alfred Hitchcock, 1954) 
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A la setmana 4 ja no escolto la música del veí, ni a la veïna de 
dalt riure escandalosament amb les seves amigues fent una 
videotrucada des de la seva finestra. Però segueixo escoltant 
rentadores centrifugant, el gos de veí que li borda al meu i el 
nen del pis del costat xutant la pilota contra el mur. Oloro la 
carn arrebossada de veïna del 5è i segueixo veient les cares 
d’aquells que surten a aplaudir a les 8 en punt. 

Quan cau la nit i totes les finestres es converteixen en petits 
rectangles il·luminats és el moment en què puc percebre e 
número més gran de persones de forma simultània. En alguns 
casos es pot veure amb molta claredat l’interior i la intimi-
tat dels pisos. Durant el dia podria dubtar de la presència de 
veïns, però quan els interiors s’il·luminen, deixant al descobert 
en molts casos la privacitat d’aquestes persones, em percebo 
com a part d’un col·lectiu que segueix viu dins de les seves 
cases ·
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Mon Oncle (Dir. Jacques Tati, 1958)

En aquesta comèdia francesa dels anys 50, 
Jacques Tati dirigeix i interpreta a M. Hulot, 
el tiet entranyable del Gérard, els pares del 
qual tenen una fábrica de plàstics i porten 
una vida basada en el consumisme i el ma-
terialisme. La pel·lícula compara a través 
de M. Hulot i els pares d’en Gérard l’estil 
d’una casa tradicional, plena de racons i 
acollidora, versus una casa ultra-moderna, 
mecanitzada i totalment impersonal.

La pel·lícula presenta M. Hulot en un pla 
estàtic on es veu com entra a casa seva i 
la recorre creuant les finestres, totes di-
ferents unes d’altres, per expressar la vida 
que hi ha en aquesta casa i la esponta-
neïtat del personatge, en contrast amb la 
fredor dels pares quadriculats i avorrits. 
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UMBRAL #3: FINESTRA A LA CIUTAT

Aquests dies a casa meva ens hem 
adonat que la porta del balcó cau a 
trossos i s’hauria de canviar. En obrir-
se grinyola i, quan li dono un copet 
sense voler, el vidre tremola. Realment 
poques vegades havia tingut sentit 
per mi el balcó, tenint el pati, però ara 
representa l’umbral que em permet 
estendre els sentits el màxim possible. 
Si m’estiro molt sobre la barana del 
balcó, arribo a veure la Sagrada Fa-
mília, situada a uns 2 quilòmetres de 
casa meva. Ara la veig especialment 
bé sense el fum dels cotxes. Escolto 
sirenes llunyanes. Podrien ser de les 
ambulàncies que van a l’Hospital Clí-
nic, situat a 4 carrers de casa meva. 

Però el paisatge que hi observo és poc 
gratificant, desplomat de qualsevol 
interès i totalment contrari a què li co-
rrespondria. Hi estableixo una comu-
nicació poc o gens recíproca perquè 
no hi ha res que dirigeixi o respongui 
la meva mirada. Si miro pel balcó a les 
10 del matí, hi veig 2 o 3 persones, un 
parell de camions d’entregues i una 
dona passejant un gos petit i mogut. 
Si torno a mirar pel balcó al migdia, hi 
veig un altre cop 2 o 3 persones, més 
camions de serveis de repartiment 
i un altre cop la mateixa dona amb 

el gos. A mitja tarda m’hi apropo una 
altra vegada i aquest cop he d’esperar 
un parell de minuts per veure-hi passar 
alguna persona, fins que 5 minuts 
després torno a veure el mateix gos 
passejant la dona. 

La comparació amb el passat és la més 
cridanera de totes, la que et dóna un 
xoc de realitat cada cop que t’hi apro-
pes, on més s’evidencia el confinament 
i la finestra que més presenta l’anorma-
litat. Les propietats de finestra-umbral 
són clares; el que hi veig és un exterior 
del qual estic separada i m’allunya de 
sentir-m’hi part, però alhora és ne-
cessària per saber que la ciutat segueix 
existint, com ho és la finestra-pantalla 
per saber que la gent propera a mi 
està bé. Quan m’hi apropo i observo el 
carrer, la finestra es converteix en un 
mitjà. És com mirar la tele; el vidre i la 
distància m’allunyen del que hi veig, 
una ciutat buida que m’informa de la 
situació, em confirma el que veig a les 
notícies, de la mateixa manera que les 
finestres a l’interior d’illa em comuni-
quen l’estat d’ànim general. Però segu-
rament, de tots els altres umbrals, és el 
que més s’ofereix a actuar com a símbol 
de què sento amb el que està passant. 
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Aquesta pel·lícula explica la història de dues 
persones que es troben en el moment que se 
senten més soles, en una ciutat que funciona 
gairebé com un personatge més de la pel·lícula 
i els fa sentir com estranys a la seva pròpia pell. 
En diversos plans que semblen inspirats en les 
pintures de Hopper, descobrim la ciutat a través 
de la mirada de la Charlotte. En aquesta escena, 
la protagonista observa la ciutat de Tòquio a 
través d’una finestra, com si fos una especta-
dora, amb melancolia i distància, en un exercici 
introspectiu que ens fa preguntar-nos què li 
estarà passant pel cap. 

Aquest és segurament un dels animes més icò-
nics de finals del s.XX. Durant tota la pel·lícula 
s’explora la relació entre el subjecte i la ciutat, 
en aquest cas un Hong Kong futuristic que 
ajuda a preguntar-se què vol dir construir-se un 
identitat a la era dels cyborgs. Aquesta juxtapo-
sició entre persona i modernitat es desenvolupa 
sovint emmarcant visualment els personatges 
en relació a la ciutat al seu voltant, amb escenes 
normalment llargues i pausades per donar 
temps a l’espectador per contemplar l’espai on 
es desenvolupa la història. Un dels fotogrames 
més icònics de la pel·lícula és el de la figura a 
contrallum de Makoto Kusangi, la dona cyborg 
protagonista.

Lost in Translation (Dir. Sofia Coppola, 2003)

Ghost in the shell (Dir. Mamoru Oshii, 1995)

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT
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Les finestres a la ciutat, com en els 
quadres dels pintors romàntics, 
ajuden a canalitzar els sentiments, a 
projectar-hi el nostre punt de vista i a 
guardar amb claredat una imatge de 
l’exterior que ens ajudi a entendre la 
persona que es troba a l’interior. Un 
clar exemple de la narrativa i el simbo-
lisme que poden tenir les finestres a la 
ciutat és una novel·la del 1924 titulada 
Ifigenia, diario de una señorita que 
escribió porque se fastidiaba, escrita 
per l’escriptora veneçolana Teresa de 
la Parra. 

A Ifigenia, Maria Eugenia escriu en 
primera persona, en format diari, 
com viu el dol del seu pare a Caracas, 
tancada durant dos anys a casa, con-
vertint la finestra en allò que la separa 
de la llibertat. Maria Eugenia torna 
a Veneçuela després de passar una 
temporada a París, una ciutat moder-
na i lliberal que contrasta amb una Ca-
racas que es comença a modernitzar 
però segueix conservant l’estructura 
social sota una moral i uns costums 
tradicionals. Durant aquesta reclusió 
imposada per la seva àvia, qui no veu 
bé que una noia jove i soltera surti al 
carrer sense un acompanyant masculí, 
Maria Eugenia pensa constantment 
en el passat i en la forma de vida que 
portava abans de tornar al seu país i 
veure els canvis que s’han produït a la 
seva ciutat.
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“[...] para mis ojos se han derrumbado ya todas 
las tapias: ¡lo declaro! He salido a plena luz y me 
considero como un espectador que conociendo con-
fusamente su propia ciudad, se subiese de pronto a 
una atalaya altísima y contemplara desde allí todo 
el conjunto”(De La Parra, p. 194)

La finestra de l’habitació comença a ser d’especial 
rellevància a la segona part de la novel·la, quan 
passats 2 anys de la mort del seu pare, la seva àvia 
suggereix que s’obrin les finestres i es comenci a 
practicar el que era conegut a Veneçuela com ven-
taneo: les dones solteres es col·locaven a la finestra 
oberta, ben arreglades perquè els homes les veiessin 
des del carrer i s’interessessin per elles. (Guerra de, 
2009, pp. 8-9) 

Lisandro Penagos Cortés fa una anàlisi profunda de 
la importància que té la finestra en aquesta obra al 
seu assaig titulat La ventana como vitrina del cortejo 
o umbral de las emociones, en la novela Ifigenia, de 
Teresa de la Parra:

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT

    
[...] la autora nos ofrece un panorama de la configuración de la 
nueva sociedad venezolana en algunos de sus ámbitos, sobreto-
do el cultural, el artístico y el urbano; y a través de la ventana, su 
personaje descubre no sólo el mundo exterior, sino la posibilidad de 
ser admirada, enamorada y finalmente, libre. Pero no lo logra, pues 
pareciera estar condenada al encierro, como Penélope, a la espera 
de un hombre que la rescate. Pero es a través de la ventana y su 
significado algo ambiguo – pues permite observar el exterior pero 
también expone parte de nuestra intimidad–, que se configura la 
doble condición de abrirse y cerrarse al mundo. La ventana pertenece 
a lo interior y a lo exterior, abre y cierra infinitas posibilidades y tiene 
una car- ga simbólica que –como en muchas otras obras y discipli-
nas– no es fortuita en Ifigenia.  (Penagós Cortés, 2001, p. 76)
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Evidentment, la situació de la Maria Eugenia i la 
meva són totalment diferents. Els motius de la 
nostra clausura no tenen res a veure i tots els temes 
socials, així com de feminisme o modernitat són ex-
clusius de l’obra de Teresa de la Parra. Malgrat això, 
hi ha sentiments que considero que compartim. La 
imatge que tenim a través de la finestra és la d’una 
ciutat canviada que ens fa pensar en el passat i que 
observem des de lluny com espectadores. L’umbral 
que ens separa d’allò que enyorem, que és la lliber-
tat que suposa poder caminar lliurement per una 
ciutat, és una finestra que està present en el nostre 
pensament.

És curiós com a Ifigenia l’altre element que fa evo-
lucionar el personatge i la història sigui precisament 
un mirall. A la tesi doctoral en Filosofia i Lletres de 
la Universitat Autònoma de Barcelona presentada 
per Maria Carmela Malaver titulada Espejo, cuerpo 
e identidad en Ifigenia (2015, p.24) s’exposa que en 
aquesta obra “La mirada al espejo se convierte en 
un acceso a la conciencia más profunda”, d’aquesta 
manera Maria Eugenia construirà la seva identitat 
davant del mirall, reflexionant sobre aquella persona 
que vol ser, en contraposició a la finestra, que repre-
sentarà la manera en què ella es mostra, interactua i 
es posiciona en el món.

Finestra i mirall com a elements amb funcions 
oposades però que alhora guarden similitud en la 
manera en què serveixen per emmarcar la vista i 
definir límits en la percepció; en crear imatges fixes 
que sovint ens ajuden a limitar també el pensament.

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT

Aquest curt documental de 
Kawase és un retrat personal i 
íntim de la seva àvia, qui va ser 
l’únic familiar de la directora 
japonesa que va tenir durant 
la seva infància. En forma 
de diari autobiogràfic amb 
imatges acompanyades de 
converses amb la seva àvia, 
la directora japonesa intenta 
profunditzar en el seu passat 
i els seus records. En diverses 
escenes durant el curt, Kawase 
grava des de la finestra a la 
seva àvia i ressegueix el vidre 
amb les mans, com qui obser-
va una fotografia per reviure 
un record.

Katatsumori
(Dir. Naomi Kawase, 1994)

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT
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Segurament no sigui casualitat que la fotografia 
permanent més antiga que es conserva sigui la Vista 
des de la finestra a Le Gras (1826), presa per Joseph 
Nicéphore Niépce, un dels pares de la fotografia, des 
de la finestra de casa seva. 

O que uns anys més tard, Wiliam Henry Fox Tal-
bot desenvolupés un sistema de negatiu-positiu 
conegut com calotip1 i que la còpia positiva a partir 
del negatiu més antic que es conserva mostri una 
finestra de l’abadia de Lacock al 1835. 

Com a objecte que es construeix des de i per a la 
vista, en tant que font de llum, la finestra sembla 
que ens ajudi a construir la imatge, ja sigui per 
emmagatzemar-la a la nostra ment o per immorta-
litzar-la en una fotografia. Hi ha alguna cosa que ens 
atrau a fotografiar-les i a aprofitar-nos de l’enqua-
drament del paisatge que ens brinden naturalment.

Un altre exemple és una altra fotografia de Talbot 
que va aparèixer al que es considera el primer llibre 
de fotografia de la història titulat The Pencil of Natu-
re, publicat l’any 1844. Un altre cop, Talbot va decidir 
fer la fotografia des de la finestra del pis on es va 
allotjar durant una estada a París. A la fotografia es 
veuen els Bulevards de París desèrtics, tot i ser un 
dels carrers més concorreguts i atapeïts de la ciutat. 
El motiu no és un altre que el temps d’exposició que 
tenien les fotografies, que acostumaven a ser d’uns 
quants minuts i, per tant, eren incapaces de retenir 
la figura dels transeünts, generant unes imatges que 
semblen captades durant aquesta pandèmia.

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT

1. Amb el calotip no s’obté una imatge positiva única com al daguerreotip sinó que 
s’obté un negatiu que després es pot reproduir tantes vegades com es vulgui. 

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT
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UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT

View of the Boulevards of Paris (William Henry Fox Talbot, 1843)

El crític fotogràfic Francesco Zanot (2019) declara que la foto-
grafia va néixer a la finestra. Per Zanot, Talbot escull fer aquestes 
fotografies des de les finestres per haver estat criat amb una sen-
sibilitat romàntica” que el porta a explotar, de la mateixa manera 
que pintors o poetes contemporanis a ell, el potencial simbòlic de 
les finestres, on la llum és un element fonamental. 

“La llum també és un fil habitual entre la configuració interior i 
exterior. Parteix del nivell inaccessible del sol i entra a la casa del 
fotògraf. Creua el vidre de la lent (com passa amb el de la finestra) 
i deixa la seva empremta en el material fotosensible. Observant la 
capacitat de penetració de la llum, descobrim que l’autoreflexió de 
la fotografia de Talbot no es refereix només a qüestions lingüísti-
ques, però alhora respon a l’imperatiu romàntic de mirar-se dins 
d’un mateix.” (Zanot, 2019)

L’umbral de la finestra a la ciutat és el que ens connecta, des d’un 
interior, al lloc més llunyà possible, a l’horitzó on projectem anhels 
i esperances romàntiques. Però aquests dies les finestres només 
han emmarcat la nostra perspectiva sobre una ciutat-foto de 
carrers estàtics i buits, cosa que segurament hagi provocat l’efecte 
introspectiu romàntic que esmenta Zanot.

La funció que té aquesta finestra és la de posar-me en context; la 
de situar-me en una ciutat a la qual ara mateix no puc accedir i on 
hi exerceixo una mirada allunyada i estranya, amb una diferència 
molt marcada respecte a temps passats ·
 

UMBRAL #2: FINESTRA A LA CIUTAT
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VIII. CONCLUSIONS DE LA INVESTIGACIÓ

Al començament del treball, em vaig 
proposar investigar sobre la percepció 
humana, entendre per què la vista 
eclipsa la resta de sentits quan volem 
comunicar-nos. La meva intenció era 
posar dubte el model ocularcentrista 
i redescobrir la resta de sentits. Però 
les circumstàncies em van portar a 
ser conscient de la llibertat amb què 
interactuàvem abans amb el món i, en 
aquell moment, la finestra va cobrar 
un nou sentit que vaig decidir explo-
rar. Durant la investigació m’adono 
que no puc negar la importància de 
la visió i la necessitat que tinc d’ex-
pressar-me a través d’ella. La finestra 
m’ofereix una imatge, una fotografia 
del present que m’apropa i m’allunya 
simultàniament de l’exterior però que 
és necessària per salvar la distància. 

Dibuixa una frontera amable que 
construeix i emmagatzema records i 
té un “nosequè” que ha fet reflexionar 
a moltes persones, de molts àmbits 
diferents, durant molts anys. 

Durant els mesos de confinament hi 
he bolcat tota mena d’estats d’ànim. 
En alguns moments l’he odiat per 
separar-me del món, per mostrar-me 
la imatge del que estava prohibit. En 
altres li he agraït que me n’allunyés. 

L’umbral on habita la finestra és un 
mirall de què passa a dins i a fora, una 
fotografia a dues cares, una ober-
tura on coexisteixen dos mons que 
es poden observar de l’exterior o de 
l’interior. Existeix per deixar entrar 
la llum però també per deixar sortir 
els nostres pensaments, il·lusions, 
desitjos... 

Aquestes reflexions m’han generat 
noves inquietuds en vers la mirada i 
la imatge, sobre la necessitat de tenir 
límits, que són en definitiva la base 
per habitar, comunicar-nos o establir 
relacions entre elements. La finestra 
és una metàfora infinita d’aquesta 
condició humana i atrapen en el seu 
umbral tot el que hi projectem. 

En els pròxims mesos exploraré la manera d’expressar de forma 
tàcita les diferents cares de les finestres, amb tècniques que em 
permetin experimentar amb la llum i l’ombra (la raó d’existir de 
les finestres), buscant relacions amb la fotografia i la imatge, la 
realitat emmarcada i la captura del temps·

Juliol de 2020
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IX. FORMALITZACIÓ I PLA DE TREBALL 

Pel treball d’investigació formal que s’entregarà el proper al setembre 
descric a continuació quines són les bases de què parteixo i com tinc 
previst organitzar-me el treball.

Partint de la reflexió que la fotografia neix a la finestra, la meva inten-
ció és experimentar sobre el concepte que les finestres no deixen de 
ser testimonis, càmeres fixes enfocades a un mateix lloc durant anys, 
que viuran tota mena d’esdeveniments i guardaran a l’umbral certa 
memòria sobre tot allò que han vist. En el símil ull-finestra, aquestes 
imatges que es queden a l’umbral, serien com les imatges retinals que 
reté l’ull durant unes fraccions de segon en l’anomenat fenomen de la 
persistència de la visió. Durant un temps, les imatges queden atrapades 
en llimbs entre l’interior i l’exterior, deixant-hi una marca invisible·

Setmana 1 (6-12 de juliol)
Experimentació amb materials sensibles a la llum, ciano-
típia, materials translúcids, projeccions, etc.

Setmana 2 (13-19 de juliol)
Definicio del disseny formal i dels materials a utilitzar

Setmana 3 (20-26 de juliol)
Definició de l’espai i el tipus d’interacció

Setmana 4 i 5 (27 de juliol-9 d’agost)
Producció

Setmana 6 (10-16 d’agost)
Últims retocs

Setmana 7 (17-23 d’agost)
Documentació de la formalització

Setmana 8 (24-30 d’agost)
Preparació de la presentació
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Per començar a idear el projecte vaig realitzar un mapa conceptual amb 
idees que havia tractat durant la memòria. D’aquesta manera intenta-
va veure què era allò que els podia unir i quin tipus d’experimentació 
formal podia treballar per donar un sentit cada un d’ells i també quines 
paraules noves apareixien de la unió de dos conceptes. Partint d’aquest 
exercici vaig començar una investigació de referents tant formals com 
conceptuals que em van ajudar a definir la direcció de la formalització i 
les tècniques que volia experimentar. 

X. INICI DEL PROCÉS I REFERENTS
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Des del començament tenia clar que 
volia treballar des de l’umbral, des 
d’aquesta frontera que connecta i 
separa dos àmbits, enquadrant una 
realitat. Si la finestra és un umbral 
entre interior i exterior, la fotografia es 
podria dir que és un umbral entre el 
present i el passat. Tant les fotografies 
com les finestres es regeixen per la 
llum; en el cas de la primera, aquesta 
llum queda atrapada a una superfície 
fotosensible, deixant un rastre d’allò 
que enquadra la lent de la càmera. 
Però en les finestres, tot i estar-hi 
constantment exposades, aquest ras-
tre és invisible. No obstant això, hi ha 
alguna cosa que persisteix en aquest 
umbral, de la mateixa manera que en 
una casa sempre hi queda algun rastre 
de la gent que hi ha habitat. 

Si fotografia i finestra tenen tant a 
veure, com puc fer que encara s’as-
semblin més?

La fotografia és la captura d’una unitat 
de temps mitjançant la llum, per tant, 
sempre serà una memòria o represen-
tació. I si les imatges que es projecten 
sobre la finestra, si els fotons que tra-
vessen l’umbral per mostrar-nos una 
imatge de què passa fora, quedessin 
d’alguna manera impregnats en el 
vidre de la finestra?

Chiharu Shiota és una artista japo-
nesa que viu i treballa a Berlín que 
explora l’existència humana a través 
d’instal·lacions de gran format. Les 
finestres són un dels motius centrals 
de molts dels seus projectes.

Durant 10 anys ha anat realitzant 
instal·lacions de gran format que 
van néixer de l’observació de llocs de 
construcció del Berlín postcaiguda del 
mur. En veure finestres velles des-
muntades i arrenglerades al carrer, 
Shiota va començar a pensar com 
estaven plenes de vivències personals 
i emocions, cada una tenint la seva 
pròpia història.

Després de recollir més de 600 
finestres dels carrers de Berlín, va 
realitzar la seva primera instal·lació 
amb aquest motiu titulada “His Chair” 
(2004), un homenatge a Hans Chris-
tian Andersen i les seves històries. Des 
d’aleshores ha anat realitzant diverses 
instal·lacions similars per parlar de les 
memòries personals que guarden les 
finestres.

De Chiharu Shiota n’extrec l’entitat 
que dóna a la finestra i com defensa 
la seva presència i personalitat, com 
si fos un rastre de les persones que 
han habitat la casa i de la relació que 
aquestes han tingut amb l’exterior. 

De quina manera podria guardar 
aquestes imatges o records que 
captura l’umbral?

“The windows that I use are not brand-
new ones prepared for the exhibition, 
but are windows actually once used 
by the people living in East Berlin. They 
exude a kind of sense of daily life and a 
smell that must give the work some kind 
of power. Through this work, I myself 
had a strong experience of how empty a 
structure without windows is. I think the 
presence of windows alone can give a 
building or the people who live inside it 
vitality. “  (Shiota, 2019)His Chair (Chiharu Shiota, 2004)

His Chair (Chiharu Shiota, 2004)

Aleshores començo a pensar en la 
finestra com un umbral on queden 
atrapats records de la casa i de la gent 
que hi viu, però sobretot del que tenen 
davant i dia rere dia es projecta en 
elles de la mateixa manera. Aquestes 
imatges que es queden a la finestra 
són les úniques que em permetien 
connectar amb l’exterior durant el 
confinament i que, en repetir-se cada 
dia, han quedat fixades en la meva 
ment com un record d’aquells mesos. 

/X. INICI DEL PROCÉS I REFERENTS /X. INICI DEL PROCÉS I REFERENTS
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La primera experimentació que vaig 
fer va ser agafant la finestra com si fos 
un llenç. D’aquesta manera, calcava la 
imatge de la finestra a mà alçada so-
bre una làmina d’acetat transparent, 
resseguint allò que ocupava l’enqua-
drament. 

Fent això estava treballant directa-
ment sobre l’umbral i necessitava 
invertir temps a fer-ho, fixant-me en 
cada línia. Pensava obtenir una mena 
de fotocòpia de la finestra i posterior-
ment jugar amb la llum i les projec-
cions sobre l’acetat. 

En instal·lacions com la del japonès 
Tatsuo Miyajima es fan servir vini-
ls de mirall semitransparent amb 
figures retallades. La llum del sol que 
topa amb la finestra passa a través 
de les formes i es projecta a l’interior 
de l’edifici, creant un joc de llums i 
ombres on finestra, interior i exterior 
mantenen un diàleg constant. 

És el mateix principi que els vitralls 
d’esglésies i catedrals i que molts 
altres artistes han utilitzat en les seves 
instal·lacions, aprofitant la llum del sol 
i la transparència de les finestres per 

modificar d’alguna manera l’interior. 
Però aquest procés s’allunyava una 
mica del concepte de fotografia i fent 
els dibuixos no treballava directament 
amb la llum. 

Tenia també al cap la iniciativa de 
l’il·lustrador Pejac STAY ArT HOME 
que, amb creatives il·lustracions a les 
seves finestres, animava a la gent a fer 
el mateix i interactuar amb l’entorn 
urbà des de l’interior de casa.

Malgrat tot, després de fer un parell 
de proves amb les làmines d’acetat, de 
seguida vaig veure que el resultat era 
bastant limitat i poc consistent, es-
tètica i conceptualment. Hi havia una 
intervenció massa directa i subjectiva. 
La finestra deixava de ser la prota-
gonista i l’atenció es centrava massa 
en la meva mirada i el meu traç i no 
s’assemblava gens al record que tenia 
de la finestra. 

Changing Landscape / Changing Museum (Tatsuo Miyajima, 2013)
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Il·lustracions sobre finestres de Pejac
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Proves dibuixant sobre un acetat enganxat
a la finestra del pati (Juny 2020)

/X. INICI DEL PROCÉS I REFERENTS /X. INICI DEL PROCÉS I REFERENTS



82

83
Buscava que aquesta mena de “fotocòpia” s’apro-
ximés més a la fotografia. Vaig investigar de quina 
manera podria capturar el rastre directe de la llum 
projectada a la finestra i aleshores vaig descobrir 
la cianotípia: un procediment fotogràfic una mica 
posterior al daguerreotip, que mitjançant la barreja 
de dos compostos químics es crea una substàn-
cia fotosensible de color blau intens. Pintant una 
superfície amb aquesta barreja i exposant-la a la 
llum solar, s’obté una còpia negativa d’allò que s’hi 
col·loca a sobre.

Les primeres proves amb aquesta tècnica de negatiu 
heliogràfic les va fer qui es considera la primera 
dona fotògrafa, Anna Atkins. Atkins era botànica i 
hi va trobar un ús científic, il·lustrant un llibre sobre 
falgueres i altres tipus de plantes amb les còpies 
negatives que aconseguia amb la cianotípia.

Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions (Anna Atkins, 1843)

/X. INICI DEL PROCÉS I REFERENTS
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La cianotípia em va cridar molt l’aten-
ció. Les làmines resultants mostren 
clarament allò que s’hi col·loca a 
sobre, però alhora són imatges amb 
personalitat pròpia. Tenen sempre una 
certa imprecisió que les fa més vives, 
mostrant les ombres i els moviments 
que es puguin haver produït durant 
l’exposició de les làmines al sol i es 
troben entre la il·lustració i la foto-
grafia. 

La bruma i la penumbra despier-
tan la imaginacion al hacer que las 
imagenes visuales sean poco claras 
y ambiguas; una pintura china de un 
paisaje de montaña envuelto en la 
niebla o la arena rastrillada del jardín 
zen de Royoan-ji originan un amane-
ra desenfocada de mirar que evoca un 
estado meditativo, como de trance. La 
mirada con la mente ausente pene-
tra la superficie de la imagen física y 
enfoca el infinito.
(Pallasmaa, 1996, p.58)

Amb aquesta tècnica, a diferència de 
la primera experimentació, treballaria 
directament amb la llum i l’ombra. El 
temps era un factor important, ja que 
el sol hauria de recórrer una mica el 
cel per fer reaccionar la barreja foto-
sensible. També perdia la imprecisió 
del traç i gran part de la intervenció 
directa en el resultat final, que seria 
molt més estètic i suggerent.

Per aprendre a dominar aquest procés 
manual vaig necessitar un temps i una 
observació atenta de la llum. Cada 
impressió requeria treballar des de 
l’umbral, explorant-lo i creuant-lo 
diverses vegades. A l’inici vaig veu-
re diverses limitacions, com el tipus 
de medi sobre el qual es pot impri-
mir amb aquesta tècnica i el fet que 
necessita el contacte directe amb allò 
que es vol retratar. De quina manera 
podia fer una còpia del que es pot 
observar des de l’umbral amb aquest 
procés heliogràfic?

Una idea que em ballava pel cap era 
poder fer cianotípia sobre vidre, com 
si fos la mateixa finestra. Però després 
d’investigar la possibilitat d’utilitzar 
materials més enllà de la tela i el paper 
vaig veure que seria molt dificultós i 
que em farien falta moltes més eines. 
Llavors vaig decidir encarregar els dos 
líquids necessaris per fer la barreja 
i començar a experimentar amb el 
procés sense cap objectiu concret, 
simplement per començar a conèixer 
el mètode·
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XI. EXPERIMENTACIÓ I FAMILIARITZACIÓ AMB CIANOTÍPIA  

Per inèrcia, les primeres experimenta-
cions les vaig fer com hagués fet l’An-
na Atkins al 1843.  Vaig començar a fer 
les primeres làmines amb tota mena 
d’objectes i plantes trobades prop de 
l’umbral, dins o fora de casa.

La intensitat del sol d’estiu obliga a 
actuar molt de pressa i, només amb 
5 segons d’exposició, el líquid reac-
cionava. Els passos són relativament 
senzills, el més difícil va ser trobar el 
punt exacte d’exposició, que variava 
segons l’hora del dia. 

Juliol de 2020
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1. En un lloc fosc, barrejo a parts iguals les dues solucions
    (ferricianur de potassi i citrat d’amoni fèrric). Amb un pin 
    zell d’esponja pinto el paper on es col·locaré allò que
    voldré retratar. 

2. Deixo el paper en un lloc totalment fosc i espero que      
     absorbeixi el líquid i s’assequi.
     En aquest punt del procés, el líquid és de color verd. 
     Amb una cullaradeta de cada una de les parts del kit es    
     poden pintar aproximadament 5 folis A4. Les primeres
     vegades provo amb papers que tinc a mà (d’oficina, pa  
     pers de colors, acetat, cartolina...). Hi ha papers que  
     s’arruguen molt o llisca la solució. 

3. Un cop sec, encara a la foscor, col·loco l’objecte sobre  
     el paper i el porto a un lloc amb llum solar directa. En el  
     meu cas, creuava l’umbral del pati (al matí) i del balcó (a la  
     tarda).

     El temps recomanat d’exposició és de 3 a 30 minuts,  
     depenent de les condicions lumíniques. 
     Les primeres proves les deixo durant uns 15 minuts, sota  
     el sol del migdia. El blau s’intensifica quan està més 
     estona sota el sol. 

4. Sense que es desplaci l’objecte, retiro la cianotípia del sol  
     i la torno a la foscor de l’interior de casa. Col·loco el  
     paper en un recipient amb aigua i el vaig submergint fins  
     que retiro tot el líquid sobrant, que no ha reaccionat a la  
     llum solar perquè aquesta ha sigut obstruïda per l’objecte. 

5. Torno a creuar l’umbral i surto a l’exterior per estendre les     
     cianotípies al sol, fins que el paper s’assequi totalment.
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Durant la primera experimentació 
m’adono que necessito sempre un 
vidre per premsar l’objecte contra el 
paper i que no es mogui amb el vent, 
que el paper ha de ser més gruixut 
per suportar el rentat amb aigua i, 
sobretot, que aquestes primeres cia-
notípies d’objectes no diuen res sobre 
les finestres. 

Una de les coses que més trobo a 
faltar en la cianotípia és la profunditat. 
Els objectes sense transparència ge-
neren imatges duotonals (blau i blanc 
del paper) i per tant no hi ha matisos, 
detalls o ombres·
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XII. EXPERIMENTACIÓ AMB NEGATIUS FOTOGRÀFICS

Durant aquesta segona tanda d’expe-
rimentació, començo a fer-les totes 
amb un vidre per premsar l’objecte i 
fent servir paper de tècnica mixta. Tot i 
que segueixo fent algunes impressions 
amb plantes, també provo de col·lo-
car-hi un negatiu fotogràfic de 35 mm 
per fer-ne el positiu.

És una manera d’escanejar el nega-
tiu directament amb el sol i, tot i que 
s’ha de repetir molts cops per acon-
seguir un bon contrast, el resultat és 
suficientment precís per a arribar a 
distingir els fotogrames. 

Els fotogrames que queden impresos 
al paper recorden a les finestres. Puc 
omplir tot un foli amb tires de negatiu 
i sembla un edifici ple de finestres. Hi 
ha profunditat i ombres i una relació 
molt més directa amb la fotografia.

Les proves són utilitzant carrets que 
tenia per casa i no tenen res a veure 
amb els umbrals, però se m’acudeix 
que podria fer que cada un dels posi-
tius dels fotogrames del carret fossin 
petites representacions dels meus 
umbrals.

Després d’estar uns dies amb aquest 
procés i fent aquestes dues fases 
d’experimentació amb la cianotípia, 
trec una sèrie de conclusions que em 
fan avançar.

Per una banda, la tècnica m’agrada. 
Genera una estètica imperfecta i és 
un procés on hi ha sempre una certa 
aleatorietat. Les imatges resultants 
són a vegades desdibuixades, amb 
límits imprecisos, com un umbral.
També observo que té algunes limi-
tacions que fan que necessiti un altre 
element per donar-li profunditat i 
estendre les seves possibilitats. En 
aquest cas, em funcionen els negatius 
fotogràfics. Els negatius dels carrets 
cianotipats semblen petites finestres 
i reflecteixen el que en un altre temps 
va captar una càmera i va quedar-se 
en una superfície fotosensible. 

Per tant, la representació de la 
memòria que es queda a la finestra, 
primer l’he de captar amb una càmera 
des de l’umbral i després convertir 
el seu negatiu a positiu mitjançant 
el procés de la cianotípia. Fent servir 
dues vegades la mateixa llum solar 
que entra per l’umbral des d’on he fet 
la foto.

En tot moment treballaré sobre, amb 
i des de l’umbral.
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Amb aquesta sèrie fotogràfica captaré 
tot el que pugui des dels umbrals. Tot 
el que d’alguna manera també deixa 
rastre al vidre de les finestres. A més, 
serà com un recull i una memòria dels 
únics estímuls externs que vaig tenir 
durant el confinament i que van des-
encadenar tota la reflexió del projecte. 

Per altra banda, els positius d’aquesta 
sèrie en cianotípia seran fets entre la 
llum i l’ombra de l’umbral, entre l’in-
terior i l’exterior, jugant constantment 
amb el símil fotograma-finestra. 

Abans de realitzar la sèrie vaig estar 
plantejant-me l’opció de realitzar les 
fotografies amb càmera digital. Ja 
tenia alguna foto feta des de l’umbral 
durant el confinament i era una eina 
que em permetria fer tantes proves 
com vulgués, amb la llibertat i control 
sobre una diversitat de condicions 
lumíniques que un carret analògic 
no permet. A més, el resultat seria 
instantani. 

Però es perdia la “màgia” de la foto-
grafia tradicional. El procés és molt 
més allunyat a la cianotípia i no crea 
l’efecte de petites finestres del carret. 
També hauria de passar la foto per 
Photoshop, invertir-la i després impri-
mir-la en acetat per fer la cianotípia.

XIII. SÈRIE FOTOGRÀFICA DE L’UMBRAL

Amb la càmera analògica amb carret 
de 35 mm, el resultat és molt més 
càlid. Els temps de producció són més 
llargs i requereix una major observació 
de la llum. També treballa amb ma-
terial fotosensible en un procés molt 
similar a la cianotípia. A més, només 
necessita passar pel procés de revelat 
abans de poder fer-ne el positiu. Els 
únics inconvenients que se’m presen-
taven eren la possibilitat de cometre 
errors, que fos un procés més lent i 
difícil i que el revelatge depengués 
d’una altra persona. 

Després de decidir-me per la foto-
grafia analògica, vaig fer una petita 
experimentació amb diferents tipus de 
carrets per veure quin seria millor per 
fer el positiu amb cianotípia. 

La majoria de vegades, els carrets 
blancs i negres quedaven millor que 
els de color. Com més contrast tenia el 
carret, millor quedava després la cia-
notípia, així que em vaig decantar per 
un carret amb molt contrast: el Ilford 
HP5 Plus blanc i negre. Per aconseguir 
el màxim contrast també vaig procu-
rar fer les fotografies durant les hores 
de llum més intensa, entre les 11 h i les 
17 h. 
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Com i on fer les fotos

La sèrie es va fer des dels umbrals que separen l’in-
terior i l’exterior de la casa: l’umbral #2 (la finestra a 
la comunitat) i l’umbral #3 (la finestra a la ciutat)1 .

Amb un teleobjectiu de 300 mm vaig poder arribar molt més lluny i 
agafar més detalls d’un pla general. Totes les fotografies es van fer des 
del propi umbral (recolzada a la finestra del pati o al balcó) per tenir el 
mateix camp de visió que la finestra. 

 1. Pàgines 42-67 d’aquest document.
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Abans de completar la sèrie vaig 
començar a pensar què faria un cop 
tingués totes les fotografies i els 
positius en cianotípia. En definitiva, la 
sèrie representava el que vaig viure i 
veure durant el confinament i havia de 
trobar la manera d’incorporar aquest 
fet en el procés. Per altra banda, havia 
deixat de costat l’umbral #1 (la fines-
tra-mirall o pantalla) i volia trobar la 
manera d’incloure’l en algun moment 
del procés. 

Per les cianotípies dels carrets vaig 
haver de repetir el procés moltes 
vegades per cada grup. Les fotografies 
més fosques havien d’estar menys 
estona exposades i, en canvi, les més 
clares necessitaven més estona sota el 
sol. A base de molts intents vaig anar 
trobant la manera de fer cada fotogra-
ma el més nítida possible.

Quan estava acabant el procés de fo-
tografia i cianotípia, treballant des dels 
umbrals, dins dels límits de la casa i 
del que em permetia captar l’àmbit 
de la finestra, quedaven pocs dies per 
marxar de la ciutat i anar-me’n uns 
dies als afores.

Aquest viatge culminava el desconfi-
nament; era anar al no-límit, tornar a 
veure l’horitzó, poder veure el movi-
ment complet del sol des de la sortida 
fins a la posta i passar la major part 
del temps a l’aire lliure, sense parets ni 
finestres. 

Com podia fer un procés semblant 
al de l’umbral però adaptat a la nova 
situació de desconfinament en què 
em trobaria?

Segons Pallasmaa, la visió perifèri-
ca ens integra a l’espai, mentre que 
la visió enfocada, la de la finestra, 
“ens expulsa d’ell convertint-nos en 
simples espectadors”(1996, p. 15). Si 
les fotografies de l’umbral les havia 
fet seguint el paradigma de la finestra 
(amb un enquadrament, creant un 
fotograma amb un punt de vista únic i 
enfocat, fet d’un interior a un exterior) 
havia de buscar la manera de captar el 
meu entorn des del no-límit·
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XIV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL NO-LÍMIT

Durant aquests dies d’escapada i des-
confinament urbà, vaig fer el mateix 
que en la sèrie fotogràfica de l’umbral. 
Aquest cop però, en comptes de fer 
fotos de l’umbral des de l’umbral, les 
fotos es van fer del no-límit i des del 
no-límit. És a dir, en espais naturals 
oberts sense separacions ni angles 
rectes i amb una càmera 360º per fo-
tografiar tot l’entorn simultàniament, 
sense haver de decidir un enquadra-
ment per la mirada. 

A diferència de la visió enfocada que 
fem servir a través de la finestra, als 
espais naturals utilitzem la visió peri-
fèrica, on l’entorn “ens envolta amb la 
seva abraçada multisensorial”(Pallas-
maa, 1996, p.73), introduint-nos per 
complet en l’espai.

En una deriva a peu per la Serra de 
Castelltallat, vaig anar fotografiant 
aquells espais on trobava que la meva 
mirada no topava amb obstacles i el 
paisatge es perdia en la distància.

Agost 2020. Serra de Castelltallat (Comarca del Bages)

L’eina que vaig utilitzar per a aquesta 
segona sèrie va ser la GoPro Fusion, 
una càmera que integra dues lents 
de 180º que després es poden unir 
digitalment en una sola imatge 360º. 
La imatge muntada final es tracta 
d’una fotografia de proporció 1:2, que 
al ser plegada en una esfera, mostra 
un entorn 360º. El stitching de la 
càmera frontal i la posterior es fa amb 
el software específic de la càmera, 
Fusion Studio.

Aquesta càmera es pot col·locar sobre 
un trípode o portar-la a sobre amb un 
grip que queda anul·lat a la imatge 
final. Tot es controla des de l’aplica-
ció mòbil, que mitjançant connexió 
Bluetooth, també permet capturar a 
distància.

GoPro col·locada sobre el trípode, al mig d’una feixa.

/XIV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL NO-LÍMIT



118

119

Les imatges de les dues micro SDs que utilitza la cà-
mera (una per la lent frontal i l’altra per la posterior) 
s’importen a la vegada. El software, pel nom dels 
arxius, detecta que pertanyen a la mateixa imatge 
360. Automàticament genera una previsualització 
que permet veure les imatges captades com una 
fotografia panoràmica o bé amb un simulador 360. 

El programa ofereix algunes opcions 
d’edició, com la modificació del centre 
de la imatge o l’angle de visió, així com 
un retoc automàtic del color.

En el meu cas vaig decidir renderitzar 
la imatge i editar-la posteriorment 
amb Photoshop, ja que també volia 
esborrar-me de les fotos on se’m veia 
aguantant el grip o desfer-me dels 
peus del trípode que apareixien en 
algunes de les imatges. 

119
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Un cop realitzades les dues sèries volia 
trobar la forma d’unir aquestes dues 
situacions, la mirada enquadrada i la 
perifèrica, el confinament i el descon-
finament.

Potser la manera de posar en relació 
les dues sèries de fotografies i mane-
res de veure el món seria introduint 
les finestres a aquest espai obert. 
Descontextualitzar-les, treure-les 
de l’edifici i portar-les a l’espai sen-
se límits. Connectar una mirada de 
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confinament marcada per les finestres 
i el seu enquadrament, a un descon-
finament en el qual la meva manera 
de comunicar-me amb l’entorn canvia 
radicalment. 

Al final, l’objecte central de tot el tre-
ball ha estat la finestra. Volia centrar 
l’atenció a remarcar tot el que implica 
que formin part del nostre dia i deter-
minin la nostra manera d’experimen-
tar el món i, a la vegada, expressar la 
gran relació que tenen amb l’univers 
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XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD

Durant tot el treball havia anat en-
llaçant processos, però el que més 
m’havia ocupat el temps i la ment era 
el de l’umbral. La majoria d’aquest 
treball l’he fet des d’una situació de 
confinament, parant-me davant la 
finestra i mirant un exterior limitat i 
inaccessible. Aquesta observació ha 
creat memòries i records, enquadrats 
per les finestres. Els umbrals m’han 
unit i m’han separat de la realitat i 
alguna cosa de tot això ha quedat 
atrapada allà. 

La manera de culminar aquest procés, 
com fa Chiharu Shiota és descon-
textualitzar la finestra, apartar-la de 
l’arquitectura i portar-la a un altre lloc 
per expressar tot el que pot represen-
tar, més enllà d’una simple obertura 
a la paret d’un edifici. En aquest cas, 
vaig voler extreure la finestra amb tots 
els seus records i portar-la a l’espai del 
no-límit. 

Durant el procés, les històries i els 
records ja havien estat convertits en 
una imatge captada i transforma-
da des de l’umbral; primer amb una 

fotografia analògica i després amb la 
cianotípia del seu negatiu. El que em 
permet connectar  aquests dos espais 
i les seves corresponents fotografies 
només pot ser l’umbral que és capaç 
d’unir dos contextos que no tenen cap 
relació al món físic i que fins aquest 
moment del procés no havia tocat: 
l’umbral de la pantalla. 

No vull considerar aquesta darrera 
sèrie com una sèrie final més impor-
tant que les dues anteriors, sinó com 
una culminació del procés i com la 
connexió entre l’umbral i el no-límit, 
una finestra entre els dos àmbits i les 
dues maneres de mirar el món.

Per aquesta tercera sèrie he utilitzat 
Cinema 4D. En primer lloc, un cop 
muntada la fotografia de la càmera 
360, l’aplico a una esfera com un 
material amb luminància. D’aquesta 
manera la imatge quedarà plegada 
sobre l’esfera i es reconstruirà l’en-
torn original. Seguidament es col·loca 
una càmera al centre de l’esfera per 
aconseguir el mateix punt de vista que 
tenia quan vaig fer la foto. 

 
La lent per defecte de Cinema 4D és de 
36 mm però la canvio a una gran angular 
(25 mm) perquè es vegi més l’extensió del 
paisatge.
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Abans d’unir-hi les cianotípies de les 
fotos de la primera sèrie, cal escane-
jar-les a la màxima qualitat i trac-
tar-les amb Photoshop. 

A Photoshop retallo cada fotografia 
individualment i transformo la imatge 
a escala de grisos. Un cop la imatge 
està en blanc i negre, atribueixo els 
valors de l’escala de grisos a valors de 
transparència. Així les parts negres 
seran opaques i les més blanques, 
transparents. 

Un cop fet aquest tractament per 
aconseguir transparència, restauro el 
color original de la cianotípia, retoco 
els nivells per netejar els blancs i ex-
porto la imatge a PNG sense fons.
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Tornant a Cinema 4D, amb l’esfera ja col·locada, creo un rectangle i hi aplico 
un material de vidre per simular la textura d’una finestra. Sobre el rectangle de 
vidre aplico un altre material que conté el PNG de la cianotípia a “Transparency”, 
“Bump” i “Alpha”. Finalment col·loco la finestra al centre de l’esfera i enfoco la 
càmera per captar l’escena. 

El resultat és una tercera sèrie fotogràfica que sorgeix de la unió de les dues 
anteriors, del límit i el no límit, de l’enquadrament i la vista perifèrica. 

/XV SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD /XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD



132

133
/XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DE RECORD /XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD



134

135
/XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD /XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD



136

137
/XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD /XV. SÈRIE FOTOGRÀFICA DEL RECORD



138

139
De les 72 fotografies analògiques de 
la sèrie de l’umbral, se’n va fer una 
selecció amb criteris de representati-
vitat dels conceptes, de valor estètic i 
d’adaptació al medi de la cianotípia. 

També hi ha algunes excepcions fetes 
amb fotografia digital, posteriorment 
invertides amb Photoshop i impreses 
sobre acetat per fer-ne el negatiu. Es 
van fer aquestes excepcions perquè 
volia incloure algunes imatges fetes 
durant el confinament total i que, en 
alguns casos, eren fotos que no podia 
repetir amb la càmera analògica.

Vaig decidir fer aquesta última sèrie 
fotogràfica de la forma més natu-
ral possible, sense que cap part del 
procés destaqués o fos massa evident. 
Em vaig estar plantejant si explotar 
més les possibilitats que m’oferia la 
imatge 360; fer una instal·lació virtual, 
un recorregut amb ulleres VR... Però 
sentia que no aportaria res al projecte 
i desviaria l’atenció cap a la tecnologia, 
més que centrar-se en el contingut i la 
reflexió entorn les finestres. 

Els conceptes que acompanyen tota 
l’experimentació giren entorn l’en-
quadrament, la llum, els límits i, en 
definitiva, la imatge. Per això vaig 
decidir mantenir la imatge quadrada a 
la tercera sèrie, repetir processos per 
crear capes i capes relacionades amb 
la fotografia i la seva similitud amb les 
finestres, posant l’èmfasi en la mirada 
enfocada, en comptes de la perifèrica. 
Com menciono anteriorment, aquesta 
última sèrie no s’ha d’observar com 
una peça principal i aïllada de la resta, 
sinó que s’ha de veure com la culmi-
nació de tot un procés que comença 
pel simple acte de mirar per la finestra 
en una situació de confinament. 

En aquest temps que he estat tancada 
a casa, la meva percepció sobre les 
finestres ha canviat. Com deia Pallas-
maa, “en nuestra época la luz se ha 
vuelto una simple materia cuantitativa 
y la ventana ha perdido su significado 
como mediador entre dos mundos, 
entre lo cerrado y lo abierto, la inte-
rioridad y la exterioridad, lo público y 
lo privado, la sombra y la luz.”.  (1996, 
p.58)

Durant el confinament, per mi ha recuperat el signi-
ficat de “mediador entre dos mons” que Pallasmaa 
considerava que havia perdut i ha deixat de ser una 
“mera ausencia de muro” (1996, p.58)

Aquest projecte treballa sobre la idea que la finestra 
no és només una obertura a la paret, sinó que pot 
representar un fotolit de records i vivències per-
sonals, encara que es trobi descontextualitzada i 
allunyada del seu edifici·
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Per tal d’evidenciar el procés i reivindicar cada un 
dels passos i decisions que he pres al llarg del treball, 
vaig decidir realitzar una última peça audiovisual. En 
aquesta peça en format videoassaig es combina la 
documentació del procés amb la narració de la part 
conceptual.

El vídeo segueix un ordre cronològic, començant 
per l’experimentació amb cianotípia i acabant pel 
muntatge digital amb les fotografies 360. A la peça 
explico els punts clau del procés, però no entro en 
molts detalls. No volia que es quedés en un vídeo ex-
plicatiu de com fer una cianotípia o com fer una foto 
de 360º, per això el guió de la veu en off es centra 
en explicar els pilars de la investigació i el procés es 
mostra de forma molt resumida.

Els recursos utilitzats a la peça van des de vídeos gra-
vats durant el confinament a gravacions del procés, 
vídeos fets amb la càmera 360 durant la deriva pel 
camp, escàners, cianotípies o renders de la tercera 
sèrie·

XVI. VIDEOASSAIG. DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS
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XVI. CONCLUSIONS

Aquest projecte va començar amb l’observació de les finestres en 
una situació de confinament, tenint com a l’objectiu investigar 
de quina manera canviava la nostra mirada i comunicació amb el 
món quan ens hi abocàvem per mirar a l’exterior. Durant aquests 
mesos, tot un seguit de peces han anat encaixant. Tant concep-
tualment com en l’experimentació formal, el procés és el que li ha 
acabat donat sentit al treball. D’un primer interès per la percepció, 
la vista i la forma en què actuaven en una situació on no ens hi 
havíem trobat mai, he acabat realitzant un treball que sobretot 
parla de la imatge, de l’enquadrament i de la mirada. Ha sigut un 
projecte on no m’ha preocupat produir una solució o arribar a un 
resultat final conclusiu. De fet, diria que acabo el treball amb més 
preguntes que al començament. 

El que més m’agrada explicar del treball són les fases per les quals 
ha anat passant i les reflexions que ha desencadenat cada experi-
mentació. M’adono de la quantitat de temes que han anat orbitant 
al voltant d’una simple finestra i com el poder de la vista està, en-
tre altres coses, en les múltiples maneres que existeixen de mirar. 

Durant tot el treball, la relació entre finestra i fotografia ha sigut 
central, especialment a l’hora d’experimentar formalment. Durant 
el confinament, la finestra, la fotografia i la pantalla, eren pràctica-
ment el mateix; un quadrat que s’obra a un altre lloc. Del present 
al passat en el cas de la fotografia i de l’interior a l’exterior en el 
cas de la finestra. El procés m’ha portat a ajuntar els dos elements, 
veient-los com un umbral i no simplement com una separació, on 
habita alguna cosa més que la imatge que hi ofereixen. 

L’última sèrie del procés l’he titulat sèrie dels records perquè al 
final crec que és el que resumeix l’experiència de treballar sobre 
finestres i imatges. L’enquadrament que comparteixen fa que 
d’alguna manera retinguem millor un moment a la memòria, 
converteix una realitat molt complexa en una unitat molt més 
controlada i plana. I la distància que ens crea el vidre d’una finestra 
o una fotografia té els seus desavantatges i parlar d’això donaria 
per fer un altre treball sencer. Però amb el que em quedo d’aquest 
estudi de les finestres, la llum, la mirada i la imatge són totes les 
reflexions que he tret simplement mirant per la finestra i com això 
m’ha portat a mirar i a retenir els records de manera diferent, ja 
sigui a través d’una càmera, a través de la mateixa finestra o sense 
tenir cap dels dos. 

Sento que podria seguir experimentant; amb altres materials, 
centrant-me en altres conceptes, repetint els mateixos processos 
però d’una altra manera... Tinc la sensació que hi ha mil relacions 
més entre finestra i imatge que em falten explorar. També sé que 
he fet el treball des d’un punt de vista que en el futur pot canviar i 
que, si la primera reflexió no hagués nascut de la situació de què 
va néixer, segurament el treball hauria sigut molt diferent. Però 
també me n’alegro que tot el projecte reflecteixi una etapa, un 
moment de la meva vida que s’assembla a la de molta gent i que 
ha servit per prestar atenció a coses que mai havíem mirat de 
veritat·
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