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“41°10’24.0”N 2°30’24.0”E” narra les vivències 
viscudes per al meu besavi, pescador de la 
Barceloneta de tota la vida, un dia que, per a causes 
sobrenaturals, es veu obligat a fer una ruta diferent 
de la habitual en un dia de pesca qualsevol. 

Mapes, imatges, diaris són alguns dels elements que 
es troba en un búnquer no operatiu que presenta 
senyals d’haver estat en el poder dels nazis que 
estaven instal·lats a Barcelona durant la segona 
guerra mundial i que pràcticament ningú en sabia 
de la seva existència.

A través de la investigació dels documents que va 
trobar el meu besavi i dels relats i les experiències 
que ell va deixar escrites intento entendre perquè 
aquest fet no va transcórrer més enllà o perquè 
ningun personatge important de l’estat se’n va 
fer càrreg.

El projecte intenta honrar i deixar plasmat qui 
era el meu besavi, el iaio Tomàs, i perquè és una 
figura que podria haver sigut molt important per 
a la nostra ciutat però que a alguna persona no li 
interessava que la veritat sortís a la llum i la gent 
se’n fes ressò.
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“41°10’24.0”N 2°30’24.0”E” narra las vivencias 
vividas por mi bisabuelo, pescador de la 
Barceloneta de toda la vida, un día que, por 
causas sobrenaturales, se ve obligado a hacer una 
ruta diferente de la habitual en un día de pesca 
cualquiera. 

Mapas, imágenes, diarios son algunos de los 
elementos que se encuentra en un búnker no 
operativo que presenta señales de haber estado 
en el poder de los nazis que estaban instalados en 
Barcelona durante la segunda guerra mundial y que 
prácticamente nadie sabía de su existencia.

A través de la investigación de los documentos 
que encontró mi bisabuelo y de los relatos y las 
experiencias que él dejó escritas intento entender 
porque este hecho no transcurrió más allá o porque 
ningun personaje importante del estado se hizo 
cargo.

El proyecto intenta honrar y dejar plasmado quién 
era mi bisabuelo, el yayo Tomàs, y porque es una 
figura que podría haber sido muy importante para 
nuestra ciudad pero que a alguna persona no le 
interesaba que la verdad saliera a la luz y la gente se
hiciera eco.
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“41°10’24.0”N 2°30’24.0”E” relates the exeriences 
lived for my great-grandfather, fisherman of  the 
Barceloneta of  all the life, a day that, for superna-
tural causes, sees himself  obliged to make a distinct 
path of  the habitual at a day of  fishing. 

Maps, images, newspapers are some of  the elements 
that finds at a no operative bunker that presents 
signals of  having been at the power of  the nazis 
that were installed at Barcelona during the second 
world war and that practically nobody knew of  his 
existence

Through the inquest of  the documents that found 
my great-grandfather and of  the briefs and the 
experiences that he let written, I try to understand 
why this fact did not elapse further or so that no-
body of  the state listened him.

The project tries to honour and let reflected who 
was my great-grandfather, the grandfather Tomàs, 
and so that it is a figure that could have been very 
important for our city but that some person did not 
interest that the truth exited at the light and the 
persons made echo.
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Aquest projecte pretén explicar una història on el 
menys important és si es tracta d'un fet verídic o 
totalment fictici. Mitjançant diferents suports, la 
persona que rebi la informació serà capaç de, per 
un moment, evadir-se del món que el rodeja. Aquest 
projecte intenta fer reflexionar sobre la veracitat de 
tota la informació que rebem, sobre si això realment 
importa o si realment és el que necessitem. Potser 
una mica d'engany no va malament, i més en la 
situació actual.

El projecte vol crear un món paral·lel on el fet 
que s'està explicant passa a ser cent per cent cert, 
almenys en aquell moment. Un vídeo, imatges i un 
diari personal, ajuden a configurar aquest univers.
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Que és el que em motiva a fer aquest projecte? 
La realitat és que no ho tinc molc clar. Potser la 
necessitat d'escapar d'una realitat, potser projectar 
totes aquestes històries que sempre em faig a la 
meva ment, potser utilitzar tots els somnis que tinc 
(últimament són molts) i que crec que molts d'ells 
servirien per fer una pel·lícula que ni Spielberg. 
No se ben bé perquè vull fer aquest projecte 
ni quins són els elements que s'han ajuntat al 
meu cap per formar aquesta història en una nit 
qualsevol. Sé que tinc ganes de fer-ho, que tinc 
ganes d'investigar i indagar més en el passat de la 
meva família i utilitzar tota la imaginació que tinc 
i les històries que genero. Sé que necessito escapar, 
imaginar, desembocar-me en altres realitats. Sé 
també que tinc eines per plasmar aquesta història, 
coneixements adquirits i coneixements innats. Sé 
que vull utilitzar aquests coneixements a favor meu. 
No sé si això deixa clar quines són les motivacions a 
l'hora de fer el projecte, crec que no, però crec que 
plasma el que tinc a la ment ara mateix.

L'objectiu d'aquest projecte és fer oblidar, ni que 
sigui per un segon, el món que rodeja a la persona 
que l'està observant. Fer que se senti immers en una 
realitat diferent de la que està acostumat. L'objectiu 
és utilitzar bé les meves eines per tal de generar 
un entorn en el qual tot és possible i a la vegada 
mostrar, mitjançant diferents elements, quines són 
algunes de les meves capacitats.
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En converses amb amics, veient la televisió o 
navegant per internet, moltes vegades ens podem 
plantejar quin percentatge de realitat hi ha en 
tot allò que el nostre cervell està assimilant. Les 
històries són narrades de manera que et sents 
partícip d’una creació literària on l’autor intenta ser 
el màxim verídic possible.

Ens basem en la realitat per a generar una ficció 
sinó de quina altra manera podríem crear històries. 
D’aquesta manera també hi ha aspectes de la 
realitat que es nodreixen de ficció per generar 
aspectes més complicats com poden ser la religió, 
els mites, alguns aspectes de la filosofia... així que 
podríem entendre que la ficció crea realitats.

Aquesta dualitat ha existit des de el moment en el 
qual neixen els primers relats molts segles enrere i 
són innumerables els artistes, escriptors, cineastes, 
etcètera, que duen a terme relats en els quals aquesta 
dualitat es veu diluïda i generen molta confusió en 
l’espectador de tal manera que no li queda ben clara 
aquesta línia divisòria entre ficció i realitat.

En converses amb amics, veient la televisió o 
navegant per internet, moltes vegades ens podem 
plantejar quin percentatge de realitat hi ha en 
tot allò que el nostre cervell està assimilant. Les 
històries són narrades de manera que et sents 
partícip d’una creació literària on l’autor intenta ser 
el màxim verídic possible.

Ens basem en la realitat per a generar una ficció 
sinó de quina altra manera podríem crear històries. 
D’aquesta manera també hi ha aspectes de la 
realitat que es nodreixen de ficció per generar 
aspectes més complicats com poden ser la religió, 
els mites, alguns aspectes de la filosofia... així que 
podríem entendre que la ficció crea realitats.

Aquesta dualitat ha existit des de el moment en el 
qual neixen els primers relats molts segles enrere i 
són innumerables els artistes, escriptors, cineastes, 
etcètera, que duen a terme relats en els quals aquesta 
dualitat es veu diluïda i generen molta confusió en 
l’espectador de tal manera que no li queda ben clara 
aquesta línia divisòria entre ficció i realitat.
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El món fictici és il·limitat i és per això que tenim 
referents en tots els camps que hi han sabut 
ajuntar les idees per generar obres inventades i 
excepcionals. Sovint ha passat que aquestes obres 
han causat confusió en la persona que l’estava 
gaudint pel realisme amb el qual estava feta i això 
pot portar a un debat etern sobre si és realitat o 
ficció.

Arturo Pérez-Reverte, en la seva novel·la 
“Sabotaje” publicada l’octubre de 2018, afirmava 
que el “Guernica” de Picasso no va ser pintat per 
patriotisme tal com s’havia cregut sempre sinó 
que l’obra va ser fruit d’una compra amb un valor 
molt elevat. Aquestes paraules de Pérez-Reverte 
van originar l’aparició d’historiadors, crítics d’art 
i acadèmics que rebatien fortament aquesta teoria 
i es va generar un gran debat. L’escriptor va haver 
d’aclarir que el que ell havia dit era part del seu 
relat i que per tant podia escriure el que ell volgués.

Centrant-nos més en el món de l’art i el disseny, 
he pres com a referent a Irene de Andrés i el 
seu projecte “Especies náufragas”. De Andés 
és graduada en l’Escola de Bellas Arts de la 
Universitat Complutense de Madrid on també 
va realitzar un màster en investigació i producció 
artística, ha sigut una de les artistes residents de 
l’escola FLORA Ars+Natura de Bogotá, un espai 
per a l’art contemporani a Bogotà. El seu treball 
està fortament relacionat amb el fet que va néixer 
i créixer en uns dels destins turístics preferits per al 
sol, la platja i la festa i té projectes destacats lligats 
amb aquest món.

En el seu projecte “Especies náufragas” explica la 
polèmica sorgida tant a Espanya com a Colombia 
en trobar el Galeón San José i el seu tresor tant 
desitjat i amb l’empresa estatunidenca Sea Search 
Amanda qui afirma que és de la seva propietat. 
El projecte està format per diferents peces que 
fan referència al preu dels objectes, a la zona del 
naufragi i a l’imaginari del Carib com una de les 
zones turístiques més potents. El projecte pretén 
mostrar, amb un fet fictici, les relacions que hi 
ha entre colonialisme i turisme el debat que això 
genera.
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Etnografia literalment significa “ciència dels 
pobles” i es que és un camp científic que estudia 
de manera sistemàtica les persones i les seves 
cultures a través de l’observació presencial de les 
seves pràctiques culturals i socials. És considerada 
una variant de l’antropologia social, ja que permet 
l’obtenció d’informació directament de la font. De 
manera que és un estudi constant, viu i variat.

La descripció escrita del que s’observa és un 
fet necessari per a tel de poder transmetre els 
coneixements obtinguts de l’estudi. Tot i que 
aquesta transmissió també es pot dur a terme amb 
imatges com ara fotografies, dibuixos, audiovisuals 
o amb relats sonors. És necessària la immersió 
completa en el col·lectiu però amb una funció 
merament observadora i sense jutjar, canviar o 
modificar algun comportament. 

Tot el que és observat necessita ser recopilat per a 
poder fer una comparació entre els comportaments 
i finalment una anàlisi de les experiències vistes 
i viscudes que ajuden a extreure les conclusions 

necessàries per entendre el comportament 
individual i grupal dels individus pertanyents a 
l’estudi.

Principalment hi ha dos tipus d’etnografia que 
estan diferenciades segons el mètode d’obtenció 
de dades. El primer tipus és la macroetnografia 
que es basa en l’estudi de la conducta individual 
que cada persona que compon el grup social per 
tal d’extreure una conclusió general i d’aquesta 
manera entendre en comportament comunitari. 
L’altra tipologia d’estudi que trobem és la 
microetnografia que és el camí invers a l’anterior. 
Aconsegueix la informació desitjada estudiant 
primer les qüestions més àmplies i que involucra a 
la comunitat global per intentar entendre d’aquesta 
manera els comportaments individuals. Ambdues 
propostes tenen com a objectiu final la realització 
d’una descripció objectiva de les dinàmiques i 
estructures que es donen en un grup humà concret. 
Es tracta de construir un propi objecte d’estudi 
recopilant i analitzant les dades obtingudes.
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Si bé l’etnografia pretén fer una anàlisi i intentar 
entendre de manera minuciosa una societat o un 
grup social per tal d’extreure’n unes conclusions 
que plasmin una realitat sense deixar escapar 
ningun detall, l’etnoficció pretén fer ben bé en 
contrari. La narrativa d’etnoficció es presenta 
com un gènere de dubtosa procedència en el 
que es barreja temes reals amb aspectes més 
místics o falsos. Pretén passar com a antropologia 
acadèmica però que obertament rebutja tot intent 
d’aproximació minuciosa a la realitat, s’intenta 
legitimar i donar com a verdader quelcom que se 
sap i s’accepta com a fals o de dubtosa procedència. 
Amb els relats tractats des d’aquest punt de vista 
presenten l’etnografia o la imitació d’aquesta com 
a un gènere literari nou en el qual fan dubtar d’on 
és la línia entre realitat i ficció. No obstant aquestes 
clares diferències entre ambdues disciplines 
comparteixen el punt de vista de l’autor, ja que 
en els dos casos es presenta com a una figura que 
té la veritat a causa de una investigació cauta i 
minuciosa. Els projectes d’etnoficció se sustenten 
en passar de manera gradual i discreta el parlar de 
temes reals i verídics a parlar d’un imaginari. En 
aquest punt és essencial el paper de l’autor i com a 
poc a poc fa aquesta metamorfosi cap al món de la 
fantasia.

Carlos Castaneda és considerat el precursor i 
pioner en aquest gènere. Nascut l’any 1925 al Perú 

és considerat per molts un antropòleg convertit 
en bruix a causa de aquesta inclinació davant la 
fantasia, el misticisme i l’imaginari. Els seus escrits 
i les seves obres van dirigides cap a una vessant més 
encaminada cap al món de la bruixeria i a aspectes 
més propers al xamanisme i a la màgia. Exposa 
relats amb un discurs propi de l’etnografia però 
amb narratives nascudes de la imaginació. És per 
això que moltes de les seves obres han fascinat més 
i han tingut més repercussió que les descripcions 
etnogràfiques de Malinowski. Per una banda és 
plausible que el tipus d’objectiu de les narratives 
és diferent i les obres de Castaneda atrapen més a 
l’espectador fins al punt que moltes vegades han 
sigut donades com a certes i hi han aparescut en les 
notícies i han causant cert revol. Per altra banda el 
tipus de trama que se sol explicar és molt contrària, 
ja que en les obres d’etnoficció hi ha una immersió 
en un món completament desconegut rodejat 
d’accions i éssers sobrenaturals.

Estar clar que la influència de Castaneda és 
quelcom evident avui en dia degut a la quantitat 
de projectes, obres, escrits, audiovisuals que beuen 
de les pautes i els inicis que va marcar l’obra de 
Castaneda. A continuació mencionaré alguns que 
més m’han ajudat o guiat per a la realització del 
projecte
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Començarem per Jonathas De Andrade, artista 
nascut l’any 1982 a Brasil, treballa amb fotografia, 
vídeo i instal·lacions on explora la construcció de 
l’amor i els processos d’urbanització generalment, 
fa particular èmfasi sempre a la seva terra, ja que és 
el seu medi conegut. Utilitza els relats d’etnoficció 
per a fer una crítica el que el rodeja i d’aquesta 
manera fer més visible la seva disconformitat. El 
seu projecte “O Peixe”, un film realitzat l’any 2016, 
mostra pescadors d’un poble al nord-est de la costa 
de Brasil abraçant el peix que acaben de pescar. 
És un gest d’estimació i empatia que acompanya 
a l’animal en el moment final de la seva vida. El 
mateix autor de l’obra afirma de manera oberta 
que el film relata un gest que és inventat per ell 
mateix, que no mostra els costums de cap grup 
social però que ho tracta com si fos així, és a dir que 
és un projecte d’etnoficció.

Jorge Jácome nascut a Portugal l’any 1988, és 
director de cinema. Les seves obres es basen en un 
procés molt sensorial que resulten en projectes amb 
derives inesperades, relacions inusuals i històries 
reveladores. El seu projecte “Flores” mostra una 
crisi natural que afecta a tota la població de les 
Açores que es veu obligada a evacuar a causa 
d’una plaga incontrolada d’hortènsies. La història 
narra com dos soldats joves es van movent per 
als paisatges bonics a la vegada que apocalíptics 
i van descobrint les històries d’aquelles persones 
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que desitgen quedar-se a viure a l’illa però que es 
veuen obligades a marxar. L’obra és una reflexió 
política i nostàlgica per parlar del territori i sobre el 
sentiment de pertànyer a aquest.

Abel Jaramillo artista nascut a Espanya l’any 1993 
desenvolupa el seu treball buscant noves estratègies 
per tal d’alterar la manera habitual d’entendre les 
coses, la lògica a la qual estem acostumats per a 
entendre diferents contextos. El seu interès en 
centra en la història i en els petits desajustaments 
que hi podem trobar en aquesta, en aquests relats 
que ens expliquen coses diferents segons el punt de 
vista des del que ho miris. En el seu projecte “The 
need to have walls” agafa com a referent l’obra de 
Wim Wenders “The state of things” de l’any 1982 
en la que s’hi aborden diferents dificultats per 
al rodatge d’una pel·lícula. L’obra de Jaramillo es 
basa en diferents peces amb les quals vol fer una 
reinterpretació del projecte Wenders i posant en 
relació els emplaçaments que hi apareixen a la seva 
obra. Podem trobar diferents peces dins l’exposició 
de Jaramillo, la primera seria “Nota al pie”, una 
reinterpretació d’una escena de la pel·lícula “the 
state of things” on es narra com en aquesta hi 
apareixen personatges femenins solament tallats 
i no es mostra la seva imatge sencera. “Estado 
líquido” aborda les expectatives entre la realitat i la 
ficció mitjançant l’aigua. Un llac verd, una imatge 
alterada del film de Wenders i una fotografia 
alterada dels personatges flotant sobre aquest. 
“Stories only live in stories” planteja com la ficció 
pot alterar la vida mitjançant unes planxes que 
simulen una paret i un vinil amb un fotograma 
de la pel·lícula. Finalment, “Nuestra vida en los 
tubos de supervivència” aborda aquesta idea de 
supervivència de les persones mitjançant elements 
que s’hi poden trobar en kits de supervivència.
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Barcelona és una de les ciutats més cosmopolites 
en el món actualment. Centre de referència per a 
grans esdeveniments a escala internacional com 
poden ser el Movile World Congress, La fira del 
videojoc o el Saló del manga, tenim per a tots els 
gustos. Prop de dotze milions de turistes van decidir 
visitar la ciutat en l’any 2019 i aquests es van sumar 
als ja un milió sis-cents trenta mil habitants que 
inunden la ciutat diàriament. No és d’estranyar 
que sigui una ciutat tan oberta al món, sobretot des 
de les olimpíades de l’any 1992, tenint en compte 
el clima, la cultura i la bellesa modernista que la 
caracteritza.

Per entendre com hem arribat fins aquest punt i per 
veure com era la Barcelona en la qual se situa la 
nostra història fem un breu resum de tot el que ha 
viscut la ciutat.

En els seus inicis la ciutat era coneguda com a 
Barcino, un assentament romà que va néixer amb 
l’esperança d’eclipsar les colònies d’Emporiae 
(Empúries) i Tàrraco (Tarragona). El creixement 
exponencial de la metròpolis durant els segles I i 
II van provocar l’emmurallament total per tal de 
delimitar un perímetre que es va mantenir fins a 
l’Edat Mitjana. L’objectiu inicial d’aconseguir un 
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Carrer de la Bòria desde la plaça de l’Àngel Josep Pons Escrigas, 1908 
Fotografia d’Arxiu

punt de referència va ser complert durant el segle 
V, al final de l’imperi romà, fins que Ataüful, el rei 
visigot, va ser assassinat a la ciutat i la cort es va 
traslladar a França. Actualment encara s’hi poden 
veure algunes restes arqueològiques d’aquesta 
època imperial com poden ser la muralla que 
rodejava la ciutat, el Domus Sant Horonat o la Via 
Sepulcral Romana.

Durant l’Edat Mitjana la rellevància política de 
Barcelona va anar guanyant pes i es va convertir en 
Ciutat Comtal gràcies a la rellevància política que 
va anar adquirint. Es va convertir en el comptat 
principal de les terres catalanes i amb supremacia 
sobre els altres fet que va fer que esdevinguis la 
seu de les principals institucions de la Catalunya 
Vella. Aquests nous esdeveniments van generar 
una intensa activitat comercial que va provocar 
l’expansió de la ciutat i l’evolució de l’arquitectura 
gòtica. Restes d’aquesta època que encara es troben 
a la ciutat són la muralla medieval, les Drassanes 
Reials o el Monestir de Pedralbes.

La potència marítima de Barcelona durant l’Edat 
Mitjana va ser cosa del passat quan la Corona 
d’Aragó va passar a formar part de la nova 
monarquia hispànica. Després de la guerra de 
successió, Barcelona va quedar molt debilitada 
però gràcies a comerciants i emprenedors i a la 
construcció d’un nou port i l’obertura del comerç 
marítim a finals del segle XVIII l’activitat va 
revifar Al segle XIX es van enderrocar les muralles 
medievals i d’aquesta manera es permetria el 
creixement de la ciutat dissenyada per l’urbanista i 
arquitecte Ildefons Cerdà. Arquitectes com Antoni 
Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènec 
i Montaner o Enric Sagnier van transformar 
Barcelona per adaptar-la als nous temps i donar li 
un aire modernista.
Es marcava una nova etapa a principis del segle 
XX gràcies a la introducció de l’electricitat que 
marcaria un augment en l’activitat industrial i la 
necessitat continua de més treballadors. A causa 
de les males condicions de la classe obrera es van 
originar revoltes que van desencadenar en una 
vaga general el juliol de 1909. El 6 d’abril de 



1914, al Palau de la Generalitat es va produir un 
fet polític que va fer un gir a Catalunya, ja que es 
va inaugurar la Mancomunitat que permetria la 
unió de les quatre diputacions catalanes per tal de 
reconèixer el territori de Catalunya des de 1714. 
Aquesta es va veure dissolta l’any 1925 a causa 
del cop d’estat del general Primo de Rivera. La 
Guerra Civil Espanyola va causar grans ferides 
a la ciutat pel suport cap al bàndol republicà i la 
situació empitjoraria amb els bombardejos rebuts 
en el 1938 per l’aviació italiana, aliada de Franco. 
La dictadura instaurada per Francisco Franco va 
ser un cop fort per Catalunya, ja que va eliminar 
la Generalitat i es va prohibir el català en qualsevol 
àmbit. Aquesta situació va durar fins ja ben entrats 
els anys cinquanta quan l’economia es va revifar i 
Barcelona anava cap a millor. Finalment aquesta 
demostració de millora en tots els àmbits de la 
ciutat va ser oberta al món l’any 1992 amb la 
celebració dels Jocs Olímpics on es mostrava una 
ciutat mediterrània, moderna i millorada.
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Plaça del Oli cap al carrer Graciamat. A l’esquerra, entrada al carrer de les Tres Voltes, 1908.
Josep Pons Escrigas
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Tomás Santalucia Belda va néixer a Hospitalet 
l’any 1905. La seva família seguia una tradició de 
pescadors i és per això que ell amb vuit anys es va 
iniciar en aquest món gràcies al seu pare. El 3 de 
juny de 1926 es va casar amb Mercè Biosca amb 
la qual van tenir vuit fills, el Tomás, la Mercè, el 
Joan, la Pepi, el Gabriel, el Ramon, la Neus i la 
Mari Carmen. Gràcies a la seva fortalesa, que 
va aguantar fins a l’últim dia, va ser capaç de 
construir-se la seva pròpia casa mitjançant canyes 
i fang a la Farola, allà va viure fins que una riuada 
se la va endur i li van concedir un pis en un bloc 
de pescadors a Barcelona. En Tomás va viure més 
de cent anys i és per això que durant un temps va 
arribar a ser el pescador més antic de Barcelona.

El Tomás Santalucia Belda per a mi era el Iaio 
Tomás, ja que era l’avi de la meva mare i per a 
mi havia rebut aquest nom des de sempre. El vaig 
poder conèixer durant uns quants anys i sempre 
tindré un bon record d’ell, ja que per a mi va ser 
el meu avi. La gent que el va poder conèixer més 
temps el descriuen com una persona molt entregada 
a la seva família i als seus amics, amb molt amor a 
repartir. Es declarava amant incondicional del mas 
i de les aventures que aquest comporta i això ho va 
inculcar a la seva família, sobretot a algun dels seus 
fills que van seguir els seus passos com ara el meu 
avi Joan. Era conegut per la seva força de voluntat 
i la seva determinació a l’hora de fer les coses però 
a la vegada era una persona molt tranquil·la que 
deixava llibertat a tot el que el rodejava.
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La part formal del meu projecte està composta per 
diferents elements que ajuden a construir i donar 
suport a l’imaginari que pretenc presentar.

Hi ha tres objectes realitzats en diferents suports. 
El primer objecte seria el diari personal del meu 
besavi en el qual s’hi pot trobar la història narrada 
en primera persona per al personatge principal i 
l’eix central que ajuda a desenvolupar la narrativa. 
Aquest diari personal anirà passant per diferents 
fases per tal de donar més credibilitat. La fase 
inicial en la qual s’expliquen i s’hi exposen dies 
normals de la vida d’un pescador de la Barceloneta, 
seguidament entraríem en el que és el nus de la 
història on passa tota l’acció. El meu besavi troba 
la base, no sap el que està passant, parla amb 
periodistes, amb els seus superiors i la notícia 
comença a córrer com la pólvora però de sobte, 
passem a la tercera fase del diari en la que a poc a 
poc tant ell com la població de Barcelona i la gent 
del seu entorn emmagatzemen aquesta història en 
el baül dels records.
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El segon element a remarcar i que és una peça amb 
un pes important en el projecte és un vídeo. Aquest 
film vol explicar la història a l’espectador des de 
un punt de vista més centrat ens els sentiments i 
les emocions que sentien les persones implicades 
en la història a la vegada que et narra els fets que 
van succeir per tal de poder entendre’l. En un inici 
aquest vídeo anava a estar format per fotografies 
prenent com a referent el film de “La Jetée” de 
Chris Marker (Nevilly-Sur-Seine,1921-París, 2012) 
però a mesura que el projecte va anar avançant, 
vaig veure que m’interessava que aquest suport 
agafes més pes en el treball final i que per tant 
necessitava buscar la manera en la qual l’espectador 
s’hi sentis immers.

El projecte de “Especies Naufragas” de Irene de 
Andres, projectes com el de Jonathas De Andrade 
o el projecte “Flores” de Jorge Jácome han servit 
com a clara referència per a la realització d’aquest 
film, ja que és la primera vegada que m’embarco 
en un projecte en el qual el pes principal recau en 
una peça audiovisual. La intenció del vídeo és que 
la persona que l’estigui veient sigui capaç, ni que 
sigui per un segon, d’oblidar el que l’està envoltant 
en aquell moment i que se senti submergit en la 
història que s’està explicant, que s’involucri en la 
història de manera passiva.

Per últim, el tercer element que conforma la part 
formal del projecte són unes plaques de metacrilat 
en les que, cadascuna per separat potser no tenen 
gaire sentit però al contemplar-les una davant de 
l’altra formen un mapa que marca en quina posició 
exacta està situada la base militar de la qual s’està 
parlant en tot el projecte.



41° 10’ 24.0” N  2° 30’ 24.0” E 

40

41° 10’ 24.0” N  2° 30’ 24.0” E 

41



41° 10’ 24.0” N  2° 30’ 24.0” E 

42

Finalment el projecte compte amb tres 
formalitzacions que han adquirit cadascuna un 
ordre de visualització, ja que d’aquesta manera 
l’espectador es va introduint de mica en mica a la 
història i tot plegat al final acaba tenint un sentit.

En primer lloc es fa la visualització de la peça 
audiovisual. La intenció d’aquest vídeo és narrar 
la història, els elements més importants que la 
componen, els sentiments i les sensacions que s’hi 
viuen en ella. Les imatges que ho plasmen són 
imatges del mar perquè, a part de ser on succeeix 
l’acció, pretenen que l’espectador estigui immers en 
el que està escoltant i que durant uns minuts només 
estiguin pensant en això. El moviment de les onades 
amb el soroll del mar i el vent de fons afavoreixen 
al fet que la persona se senti integrada però a la 
vegada que estigui pendent del que s’està dient i 
no tant de les accions que passen en les imatges. El 
que vol el vídeo és generar un interès per part de la 
persona que l’estigui visualitzant i una necessitat de 
saber més sobre aquesta història, mostrar interès. 
Es fan unes pinzellades de quin és el relat que 
s’explicarà però no s’explica del tot, ja que és una 
peça introductòria però a la vegada és una part 
important del projecte.
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En aquest annex es 
troba l’explicació de les 
formalitzacions finals del 
projecte.
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El segon element que forma part de la part formal 
del projecte és el diari personal del mau besavi. 
Aquest està inspirat en el llibre d’Alice Kuipers 
titulat “La vida a la porta de la nevera”, en el que 
s’explica la vida diària i quotidiana d’una mare i 
una filla adolescent amb els problemes que tenen 
i les complicacions que els imposa la vida. El més 
interessant del llibre no és només el que ens explica 
sinó la manera que té de fer-ho, ja que està redactat 
mitjançant post-its que es van deixant mare i filla 
enganxats a la nevera. Això m’ha servit d’inspiració 
per a poder escriure un missatge clar i directe però 
a la vegada que expliqui el necessari i que sàpiga 
transmetre emocions.

També m’ha sigut molt útil i necessària l’ajuda de 
la meva família. Ja que el meu besavi va morir quan 
jo era bastant petita i jo el vaig conèixer en la seva 
etapa final, he parlat amb gent que el coneixia per, 
d’aquesta manera, poder entendre una mica més 
la seva manera de ser i poder ser capaç de plasmar 
el millor possible com ho hagués fet ell si aquesta 
història fos real.
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La tercera, i última, formalització del meu projecte 
són unes plaques de metacrilat transparents 
que, juntes formen un mapa d’on estava situada 
la base. Aquest mapa, inspirat en una de les 
formalitzacions del projecte “Especies Náufragas” 
de Irene de Andrés, pretén fer un breu resum gràfic 
de la història. Està compost per cinc plaques de 
metacrilat que cadascuna mesura 60x50cm, cada 
una de les peces té una forma dibuixada a mà amb 
el color que ha predominat durant tot el projecte 
i al ajuntar totes les peces es forma un mapa de la 
costa de Barcelona, amb la ruta feta pel meu besavi, 
el punt i les coordenades de la base i per últim una 
placa que mostra quines són les rutes marítimes que 
hi ha des de el port de Barcelona, o que passen prop 
de la costa, i que per tant donen l’explicació de per 
què la base militar es trobava en les coordenades 
exactes on estava. 

Està fet de metacrilat transparent perquè d’aquesta 
manera es poden veure les diferents plaques, una 
darrere l’altre, de tal manera que conformen una 
forma final. He decidit fer les línies a mà perquè 
és un projecte molt personal i crec que aquest 
aspecte ha de ser present en tots els elements que 
el componen i que millor que demostrar-ho fent-
ho amb les meves pròpies mans. Està compost 
per diferents peces en comptes d’estar tot en una 
mateixa perquè crec que és una metàfora del que 
ha sigut aquest procés per a mi i del que és la idea 
en general, per separat cadascuna de les plaques 
no tindria sentit, serien línies soltes i no s’entendria 
però a mesura que vas muntant les peces es va 
mostrant el dibuix final i tot agafa sentit.
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Aquest projecte ha seguit un viatge molt llarg i de 
grans canvis. En un inici anava a ser una recopilació 
d’objectes convertits en càmeres analògiques que 
parlarien sobre la postfotografía de Fontcuberta, 
després anava a explicar la mateixa història que 
estic explicant ara però amb un aire molt més 
històric, seriós i impersonal, però no m’hi senti 
còmode. M’ha costat arribar fins a aquest punt, un 
punt en el qual el projecte mostra una part de mi, 
de la sensibilitat que tinc i de la cuida al detall que 
hi poso en cada cosa que faig. Mostra part de la 
meva família que m’ha ensenyat a ser com sóc i que 
m’ha vist créixer. Ha sigut un camí dur però el que 
quedarà val la pena.

És un projecte on jo mateixa m’he ficat reptes 
escrivint un diari personal d’una altra persona des 
de principi fins a final, on he decidit que la peça 
principal sigui un vídeo, fet que no havia realitzat 
mai i on construeixo una estructura de dimensions 
en les quals mai m’hi he afrontat. Crec que és 
un projecte de superació personal en molts dels 
aspectes que el rodegen.
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