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Fotograma de Juno, 2007
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AQUEST PROJECTE TRACTA L’HABITACIÓ DES D’UNA
MIRADA INTRÍNSECAMENT PRÒPIA I ÍNTIMA EN EL
CONTEXT DEL CONFINAMENT, I EN ÚLTIMA
INSTÀNCIA L’OBRA PER A REFLEXIONAR SOBRE
LES PERSONES AMB LES QUALS ENS VE
DE GUST CONVIURE.
ES CREEN OBJECTES QUE DE FORMA HABITUAL ES
TROBEN DINS DEL CONTEXT DE L’HABITACIÓ PRÒPIA.
AQUESTS OBJECTES BUSQUEN LLENÇAR MISSATGES I
OBRIR DIÀLEGS AMB INTRUSOS O VOYEURS QUE AMB
LA IMPOSSIBILITAT DE SORTIR DELS SEUS
RESPECTIUS ESPAIS PROPIS, OBSERVEN
A L’ALTRE MÉS QUE MAI.
AMB LA INTENCIÓ DE PROVOCAR, JUGAR
I BUSCAR NOVES FORMES DE RELACIONAR-SE,
ES GENEREN PECES I ACCIONS QUE CONVIDEN
A L’ESPECTADOR A MIRAR I PARTICIPAR DE FORMA
ACTIVA, A CONVERTIR-SE EN TAFANER,
I A REFLEXIONAR SOBRE COM ENS RELACIONEM
AMB LA NOSTRA HABITACIÓ I ELS NOSTRES
INTRUSOS PERSONALS.

Cast

Eng

Este proyecto trata la habitación desde una mirada intrínsecamente propia e íntima en
el contexto del confinamiento,
y en última instancia la abre
para reflexionar sobre las personas con las que nos apetece
convivir.
Se crean objetos que de
forma habitual se encuentran
dentro del contexto de la habitación propia. Estos objetos
buscan lanzar mensajes y
abrir diálogos con intrusos o
voyeurs que con la imposibilidad de salir de sus respectivos
espacios propios, observan al
otro más que nunca.
Con la intención de provocar, jugar y buscar nuevas
formas de relacionarse, se
generan piezas y acciones que
invitan al espectador a mirar
y participar de forma activa,
a convertirse en entrometido,
y a reflexionar sobre cómo
nos relacionamos con nuestra
habitación y nuestros intrusos
personales.

This project sees the bedroom
from an intimate perspective
in the context of the quarantine, and eventually opens it to
think about who we want to
share our own spaces with.
The aim of the project is
to create objects that are usually found in bedrooms. This
objects launch messages and
open dialogues with intruders
or voyeurs who observe the
other more than ever with the
impossibility of leaving their
respective spaces.
With the intention of
triggering, playing and searching for new ways of relating
with them, pieces and actions
are generated, that invite the
viewer to actively watch and
participate, and to think about
how we relate to our bedroom
and our personal intruders.

9

10

2

Quatre cantonades, la finestra i tu

INTRODUCCIÓ

Les habitacions individuals que formen part de llars compartides (siguin amb
família o amb companys de pis), acostumen
a ser espais abarrotats d’objectes, on s’acumulen tota mena d’elements que conformen
la identitat del seu habitant. Aquests espais prenen diverses funcions i compleixen
vàries necessitats en pocs metres quadrats.
Dites habitacions no són del tot pròpies, ja
que és inevitable que hi intervinguin agents
externs, que sovint porten a situacions en
què espai públic i espai privat es confronten,
xoquen o bé dialoguen per a qüestionar-se on
es troba realment la frontera que els limita.

Els moments i espais per estar a soles,
en intimitat són necessaris per a totes. Si més
no, disposar d’un espai per a una mateixa no
sempre és possible. La precarietat en l’àmbit
de l’habitatge afecta especialment a persones
joves. La cooperativa d’arquitectes Lacol del
barri de Sants, afirma que Espanya té una de
les edats d’emancipació més altes d’Europa,
amb 29,4 anys de mitja (2020) i per a moltes
l’única forma de disposar d’una llar és compartint pis amb diverses persones, o bé quedant-se a casa dels pares. Anar-se’n a viure
en un pis individualment o en parella, és
una realitat cada vegada més llunyana. Amb
el confinament per la pandèmia mundial de
la Covid-19, aquesta precarietat s’accentua, i
la necessitat de disposar d’un espai propi on
refugiar-se es fa més present que mai.

11

3
MOTIVACIONS
Xafardejar les habitacions personals
de cases alienes, com aquestes estan representades en el cinema, veure com els espais
propis han anat canviant de forma al llarg
dels segles i com encara avui són tan variables en diferents cultures i per als diferents
gèneres. També sentir que estic tant lluny
de tenir el meu espai propi, que la meva habitació en realitat no em pertany. Aquests
són alguns dels motius que m’han portat a
començar aquest projecte. L’interès se centra en l’habitació pròpia a occident (ja que
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en molts països d’orient i en altres indrets
del món, l’imaginari d’habitació i de dormitori varien considerablement), i en concret
en l’habitació d’aquell que comparteix pis i
només disposa dels pocs metres quadrats de
la seva habitació per a bolcar-hi tota la seva
vida. Aquest espai passa a convertir-se en
habitacle, en espai refugi, en territori adisciplinar. L’habitació privada, que es pot
construir a partir d’uns pocs elements (llit,
escriptori, tauleta de nit, armari, cadira) va
molt lligada a la construcció de la identitat
d’una persona.
Aquest projecte s’ha d’entendre dins
del marc del confinament que va començar
a mitjans de març del 2020, que va travessar de forma directa la forma en què ens
relacionem amb les nostres habitacions i
amb els intrusos i agents externs que hi intervenen: És en aquestes circumstàncies
en les quals s’ha creat gran part de «Quatre cantonades, la finestra i tu», des d’una
habitació pròpia en què he estat mesos confinada.

OB
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Jugar i experimentar dins dels límits
de l’habitació, durant el context del confinament, fent ús de la provocació per establir
diàlegs amb l’intrús o el voyeur; recopil.lar
experiències viscudes a les habitacions durant la pandèmia i finalment donar valor a
compartir els nostres espais propis, les nostres habitacions.

E QUÉ MOMENTO UN SITIO ES VERDADERAM

Fotograma de The Dreamers, 2003

¿QUÉ ES? VIVIR EN UN SITIO ¿ES APROPIÁ
IÓN

ENTE DE UNO?» (PEREC, 1974) «¿VIVIR EN UNA HABITAC

RSELO? ¿QUÉ ES APROPIARSE DE UN SITIO? ¿A PARTIR D

Fotograma de That Thing You Do!, 1996

QUAT
RE
C

U
AIT
TR
ES

NADES, LA F
O
T
IN
N
A

MARC TEÒRIC

«EL CUARTO DE AL LADO NO ES
VISIBLE PERO SI AUDIBLE, SABEMOS
DE SU EXISTENCIA A TRAVÉS DE
LO QUE ESCUCHAMOS (…) GOLPES,
PASOS, ESTORNUDOS, ASPIRADORA, TELEVISIÓN, GEMIDO SEXUAL…»
(ZAFRA, 2010).

5
«Vivir es pasar de un espacio a
otro haciendo lo posible para
no golpearse.» (Perec, 1974)
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«L’espai» en si mateix, pot comprendre tantes
possibilitats, tants matisos, es pot entendre i definir
de tantes maneres, que acaba sent quelcom abstracte. Tot el que imaginem, tot el que vivim, tot el
que creem, se situa en un espai i un temps determinats, des de la minúscula molècula fins a la immensitat de l’univers, passant pel carrer que transitàvem
cada dia per anar a treballar o a la universitat. És curiós com la percepció i idea d’espai canvia al llarg de
la història. La forma en la qual ens desplacem per
aquest, pren una enorme importància a l’hora de determinar-ne la grandària. Com més temps es tardi a
arribar del punt A al punt B, més imponent resultarà
la sensació de grandesa de l’espai a recórrer que els
separa. Els avenços tecnològics que ens permeten
transitar-lo de forma cada vegada més veloç, prenen
un paper de vital importància en la relació establida
entre espai i temps.
A causa de la gran complexitat de la idea d’espai,
els éssers humans s’han encarregat de classificar-lo,
catalogar-lo i etiquetar-lo en noms que ajudin a identificar i a fer més manejable la seva immensitat. Com
deia l’escriptor Georges Perec a Especies de Espacios, «En resumidas cuentas, los espacios se han
multiplicado, fragmentado y diversificado. Los hay de
todos los tamaños y especies, para todos los usos y
para todas las funciones. Vivir es pasar de un espacio
a otro haciendo lo posible para no golpearse.» (1974).
Deixant de banda aquells espais pràcticament
inabastables per a l’ésser humà (els que ens són
massa petits, com aquells que només es poden
veure amb ajuda d’aparells especialitzats com ara
un microscopi, i els que ens queden massa grans,
com aquells que queden fora de l’àrea habitable del
planeta terra), una de les divisions més importants
en termes d’espacialitat a escala humana, és la que
s’ha fet entre públic i privat. Aquestes divisions vénen marcades per components polítics i econòmics
que portem tan assimilats que no ens plantegem.
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«La arquitectura es el reflejo
de la clase dominante de
su tiempo.» (Adolf Loos)
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«Cada transeúnte es como abducido imaginariamente a una especie de no-lugar o nirvana en el que
las diferencias de status o clase han quedado atrás.»
(Delgado, 2008).
Els carrers, els barris, les ciutats, són en definició
espais públics. Espais de trobada i interacció entre
persones, espais de tothom i de ningú, en un principi.
L’arquitecta i urbanista Zaida Muxí, i el sociòleg Jordi
Borja, expliquen a El espacio público, ciudad y ciudadania que l’espai urbà públic és alguna cosa més que
l’espai residual entre habitatges privats (2003). És un
espai que està viu, que canvia en funció del creixement o del descens demogràfic, que es deteriora amb
el pas del temps, es modela en mans de les agències
immobiliàries i els arquitectes. L’arquitecta Mónica
Cevedio a la seva tesi Arquitectura y género: Espacio
público / espacio privado, fa referència a que l’espai
no és neutral i està relacionat amb el poder econòmic, cultural i social que en dicta les normes (2015).
No acostumem a pensar en l’arquitectura com
un reflex de les relacions socials, o com un esquema
de les jerarquies que s’estableixen entre persones
de diferent capital econòmic, però tal com deia Adolf
Loos, aquestes són una clara representació de les
nostres estructures.
«La arquitectura es el reflejo de la clase dominante de su tiempo» Adolf Loos.

QUATRE CANTONADES,
LA FINESTRA I TU

L’antropòleg Manuel Delgado afirma que l’espai públic és el terreny sobre el qual ens exposem
i ens exhibim. L’espai públic, l’espai comú, l’espai
compartit, l’espai col·lectiu és una institució social.
El que ens permet “fer societat” és que ens posem
d’acord. Com a instrument ideològic, la noció d’espai
públic és un espai democràtic. “Civisme” i “convivència”, són al cap i a la fi paraules que marquen els
esforços d’aconseguir com sigui que l’espai públic
sigui el que “hauria de ser” (2008).
«Espacio de titularidad pública, es decir, propiedad del Estado, sobre el que sólo el Estado tiene
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«Espai comú»
«Espai compartit»
→
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«Espai públic»
→ →

autoridad.» (Delgado, 2008).
L’ús i l’habitabilitat de l’espai públic per a les
persones de qualsevol gènere, edat, procedència i
classe social, és un dret que hauria de respectar-se
i tenir-se sempre en compte. Espai públic hauria de
ser sinònim d’espai per a compartir, per a la realització d’activitats, espai d’aprenentatge, per a gaudirne totes les veïnes, també per a la reivindicació, i per
a la lliure expressió. Si més no, és fàcil que amb els
factors econòmics es converteixi el que havia de ser
de totes, en quelcom lucratiu i per a uns pocs. L’espai
públic s’ha generalitzat en les últimes dècades com
ingredient fonamental tant dels discursos polítics,
com de l’urbanisme i l’arquitectura.
La turistificació d’algunes ciutats accelera aquesta privatització. Les ciutats i els barris es converteixen en parcs temàtics, o en ciutats empresarials, que
poc tenen a veure amb el veïnat que les habiten. La
gentrificació és una qüestió que només beneficia als
que tenen el capital de moure, de crear i de modificar
a voluntat pròpia, i que destrueix vides i barris.

Quatre cantonades, la finestra i tu

«Espai col·lectiu»
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«(...) privado forma parte de una
dicotomía: “público-privado”,
y es precisamente a partir de su
confrontación como se dotan
mutuamente de sentido.»
(Murillo, 2018)
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Sense l’espai públic no existiria un espai privat, i
a la inversa. El catedràtic de filosofia José Luís Pardo al programa número 29 de Soy cámara del CCCB
(En mi habitación) fa referència a aquesta idea quan
diu «Sólo existe el espacio público cuando no todo es
público. Si todo es público, entonces en rigor, nada es
público (…) Lo privado no es de naturaleza distinta de
lo público. Se trata de algo que puediendo ser público se mantiene privado por distintas razones.» (2011).
A això se li podria afegir el que escriu la sociòloga Soledad Murillo: «El término privado forma parte
de una dicotomía: “público-privado”, y es precisamente a partir de su confrontación como se dotan
mutuamente de sentido.» (2018). L’espai privat pot
referir-se a aquella porció de terreny que pertany a
algú, és a dir, que té un propietari darrere. Això està
directament relacionat amb la vida privada, i s’associa
també al que és domèstic, a totes aquelles pràctiques
i activitats que es realitzen de portes endins, que no
es mostren. «Espai privat» també es pot entendre
com un moment, un temps concret en què la persona s’aïlla voluntàriament i es dedica a la realització d’activitats que té la voluntat de practicar sense
acompanyament, en intimitat.
En definitiva totes aquestes definicions responen a la inquietud humana de passar estones a soles, que tot i ser éssers socials, és tan necessària
com interactuar entre nosaltres per a sentir que tenim una vida sana i completa. L’escriptora Remedios
Zafra a Un cuarto propio conectado, diu que la casa,
l’apartament, el pis, l’habitatge, la llar, és l’espai al
qual es torna, després d’haver passat una jornada de
treball a l’espai productiu, o espai públic. És per tant,
per a molts (no per a tots), l’espai del descans i de
l’oci (2010).
No és fins al segle XIX, moment en què l’habitatge se separa de forma definitiva dels espais de
treball i producció, quan es provoca la divisió entre
espai públic i privat. «Con la división entre lo público y lo privado se ha podido domesticar, moralizar,
y normalizar a las personas, y regular así las formas
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de comportamiento.» (Cevedio, 2015). Amb el sorgiment de l’habitatge tal com l’imaginem avui en dia
en termes d’estructura i funció, aquest passa a ser el
principi de l’estabilitat per excel·lència, i el receptacle
de la intimitat (Murillo, 2018).
En adquirir un pis o una casa, les persones tenen
la sensació que aquell espai els és propi. Aquella porció d’espai els pertany, i tenen la potestat de decorar,
construir i enderrocar dins dels límits d’aquelles parets. Es tendeix a veure la nova llar com una tabula
rassa a partir de la qual crear l’hàbitat ideal. Si més
no, encara que un pis o casa estigui buida, desproveïda de mobles, en aquell espai ja hi ha alguns elements
disposats d’una forma específica per tal de seguir un
patró del que s’entén col·lectivament per habitatge.
Aquell lloc aparentment buit, ve carregat d’unes normes o maneres de fer que portem interioritzades,
sobre quina és la forma de recórrer, transitar i viure
un espai (Murillo, 2018).

26

Fotograma de The Dreamers, 2003

Plànol d'instal·lació
elèctrica d'un habitatge
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ARQUITECTURA
I ESPAI DOMÈSTIC
«A la mujer antiguamente el espacio privado
no le pertenecía, pero el público menos.»
(Cevedio, 2015).

SI L’ESPAI DOMÈSTIC, ENTÈS COM L’HABITATGE,
ÉS L’ESPAI PRIVAT PER EXCEL·LÈNCIA, LA
FAMÍLIA ÉS LA INSTITUCIÓ PRINCIPAL QUE
L’HABITA I REPRESENTA.
28

L’espai domèstic és també
molt sovint un espai social,
on hi ha pensats uns punts de
trobada entre diversos individus, i uns punts de reclusió i
intimitat per a l’individu particular. Com a espai social, a
la llar també es reprodueixen
determinats rols de comportament, que s’accentuen en els
habitatges familiars.
L’habitatge familiar és
allò al que la societat vol que
aspirem: formar i viure en
família, en un espai concret,
reproduint cadascun dels
membres un paper concret.
La família, que és la primera
institució d’un individu, té
la funció de connectar a les
persones amb la societat (amb
l’espai públic), i ha variat d’estructura al llarg del temps,
sempre depenent de l’economia del moment.

En l’actualitat els models
de família s’han complexitzat
enormement, però encara
segueix imperant el model de
família nuclear per sobre dels
altres. La cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes Col·lectiu Punt 6 citen
a Zaida Muxí en el seu llibre
Urbanismo Feminista:
«La vivienda es el lugar
de la primera socialización
y, por lo tanto, es también el
lugar donde se desarrollan
las primeras relaciones entre
géneros (…) es en el espacio interior de la vivienda donde las
costumbres, los mecanismos
sociales que perpetúan las
relaciones de poder, establecen normas y formas; y es a
la mujer a quien corresponde
cuidar de que así sea, a pesar
de que esta perpetúe su exclusión» (2019).
29
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En una família nuclear,
del pare s’ha esperat que sigui
la figura dominant, que mantingui econòmicament la llar,
que protegeixi la dona i els/
les fills/es. De la dona s’ha
esperat que desenvolupi el rol
d’obediència, que es cuidi de la
resta de membres de la família i es faci càrrec de les tasques de casa. Del/la fill/a que
sigui també obedient, i que
aprengui el lloc que li pertoca
en cada situació social, que
reprodueixi correctament el
seu rol. Amb més o menys
encert, aquestes descripcions
que poden semblar arcaiques
de cadascun dels papers a
desenvolupar en un espai
domèstic familiar, es poden
veure reflectides encara avui
en dia en multitud de llars.
L’arquitecte i artista
Andrés Jaque, qüestiona els
habitatges familiars desconnectats de la política proposats socialment i reproduïts
per mitjans de comunicació i
multinacionals com Ikea:
«Ikea trabaja para hacer
que los espacios familiares
sean el centro de la interacción social, espacios familiares soleados, felices y
despolitizados habitados por
personas sanas, jóvenes, productoras de niños y satisfechas.» (2012).
Amb aquesta obra exposada al MoMA l’any 2012, Jaque
incita a repensar quins són els
models i els rols que reproduïm en la nostra intimitat a
casa, i ens diu que les petites
decisions quotidianes són
30
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també una forma de fer política. Andrés Jaque no és l’únic
en fer referència a Ikea com
a norma o plantilla a seguir
i des de la que construir una
llar, Remedios Zafra també
l’anomena des d’una perspectiva d’un fals “do it yourself”
a l’hora de construir un espai
propi en què viure:
«(…) en el paralelismo
entre el trabajo doméstico y
el trabajo virtual hallamos
una afinidad interesante en
las distintas versiones del “do
it yourself” ya sugeridas. Para
visualizarla, resultaría sugerente pensar en una forma de
vida propia de mi generación
de conectados y constructores de cuartos propios; una
filosofía que, en un gesto no
del todo paródico, podríamos
llamar: Ikea, y que basaríamos
en la voluntad de comprar
una imagen de cuarto propio
amueblado, de la que se deriva
la compra de los fragmentos e
instrucciones para construirlo tu mismo.» (2010).
Aquesta idea de Remedios
Zafra sobre la falsa sensació per part del consumidor
d’Ikea de construir un “espai
propi” a partir d’habitacions “prefabricades”, entra
en contrast amb l’afirmació
molt més idíl·lica de Soledad
Murillo sobre la creació dels
nostres espais:
«A la vivienda real le
precede una vivienda imaginaria, precisamente porque la
vivienda representa la unidad
mínima espacial en la que un
sujeto puede afirmar su sobi-

Quatre cantonades, la finestra i tu

ranía absoluta (decora, derriba
o amplía).» (2018).
Tant si la creació de les
nostres habitacions privades
en particular i de les llars en
general, passen realment per
un procés creatiu únic en
què plasmar la identitat dels
habitants; com si es tracta en
realitat de reproduccions prefabricades; els habitatges estan
construïts sota el paràmetre
col·lectivament acceptat, del
que les persones necessiten
per a fer d’aquests un lloc habitable:
«Una habitación es una
pieza en la que hay una cama;
un comedor es una pieza en
la que hay una mesa y sillas
y, a menudo, un aparador; un
salón es una pieza en la que
hay unos sillones y un diván;
una cocina es una pieza en la
que hay un fogón y una toma
de agua; un cuarto de baño es
una pieza en la que hay una
toma de agua encima de una
bañera; cuando sólo hay una
ducha se llama aseo; cuando
sólo hay un lavabo se llama
cuarto de aseo; una entrada
es una pieza es una pieza en
la que al menos una de las
puertas da al exterior del apartamento; accesoriamente se
puede encontrar un perchero;
una habitación de niños es una
pieza en la que está un niño;
un escobero es una pieza en la
que se meten las escobas y la
aspiradora; una habitación de
servicio es una pieza que
se alquila a un estudiante.»
(Perec, 1974).
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Maze Walkthrough (Serafín Álvarez, 2015)
a Espècies d'Espais, MACBA

«Deberiamos aprender a vivir
mucho mas en las escaleras.
Pero como?» (Perec, 1974)

«Si no hubiera puerta, no habría llave.»
(Perec, 1974).
Els “no-espais” són aquells que no tenen sentit
en si mateixos, sinó que serveixen de vincle entre
altres espais que si tenen una funció concreta. Són
els espais de trànsit, els que no estan pensats per a
quedar-s’hi. Podrien ser exemples de no-espais unes
escales, una entrada, un passadís, o un ascensor. A
part d’aquests no-espais pròpiament dits, trobem
objectes o elements que ens remeten a la mateixa
idea, com per exemple una porta o una cortina, encarregades de separar i alhora d’unir.
«Deberíamos aprender a vivir mucho más en las
escaleras. Pero ¿cómo?» (Perec, 1974).
Amb aquesta idea l’artista Serafín Álvarez crea
una peça audiovisual per a l’exposició Espècies
d’espais al MACBA en què uneix passadissos que
apareixen en escenes de pel·lícules de ficció, creant un laberint en què un passadís porta a un altre
passadís, i així successivament, unint no-espais, o
espais de transició de forma contínua (2015).
Mónica Cevedio proposa en la seva tesi Arquitectura y género: Espacio público / espacio privado
que el “no-espai” és també l’espai de la dona, que no
li ha pertocat mai cap espai per a ella mateixa, per a
la seva intimitat (2015).
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«En el caso del hombre
representa, el lugar publico,
espacio-tiempo productivo y
en el caso de la mujer, el espacio privado, espacio tiempo
inproductivo.» (Cevedio, 2015)
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«La vida privada ha registrado dos tratamientos muy divergentes en función de la privacidad de
la que se hable. El primero, desde una perspectiva
masculina, en base al recogimiento en la vida familiar, al margen de las obligaciones y prestaciones
públicas. La segunda, desde una constelación femenina que si bien se identifica con el recinto familiar
y la función reproductiva, no disfrutará del requisito
de retirada de lo público por no haber pertenecido en
pleno derecho a este espacio.» (Murillo, 2018).
Mónica Cevedio afegeix que amb la divisió entre
espai públic i privat, que ve marcada per qüestions
econòmiques i polítiques, es genera una nova etiqueta per ambdues delimitacions: l’espai productiu
i l’improductiu. L’espai públic és el del treball, el de la
producció remunerada; el productiu. L’espai privat és
el domèstic, el del descans per a alguns, però el del
treball no remunerat per a unes altres; l’improductiu.
I les divisions de a qui li pertoca cada un d’aquests
espais té a veure principalment amb el gènere. «Si
diferenciamos la economia domestica de la economia del mercado, en el caso del hombre representa,
el lugar público, (espacio-tiempo productivo) y en el
caso de la mujer, el espacio privado (espacio-tiempo
inproductivo).» (Cevedio, 2015). L’espai per a l’home
és aquell obert, abstracte, relacionat amb la casa,
amb el poder i la guerra. L’espai per a la dona és
aquell controlat, tancat, en relació amb el seu cos,
amb la intimitat, amb la maternitat i la defensa de
l’espècie humana (Cevedio, 2015).
«El espacio se configura a partir del dualismo
público-privado que lo segrega según dos esferas,
la productiva y la reproductiva, y asigna funciones
específicas con categorías genéricas de lo masculino y femenino, produciendo así un sistema binario y
opresivo.» (Col·lectiu Punt 6, 2019)
El Col·lectiu Punt 6 també parla de la dicotomia
entre espai públic i privat. Elles concretament fan
referència a aquest dualisme com a esfera productiva (espai públic, treball de mercat) i esfera reproductiva (espai privat, treball de cures), i hi afegeixen
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dues esferes més que les complementen: L’esfera
pròpia (temps lliure i d’oci) i l’esfera política (participació ciutadana) (2019). Afirmen que posar la vida
quotidiana al centre de l’urbanisme, permet donar el
mateix valor a totes les esferes de la vida, reconèixer
el valor social del treball no remunerat, i en definitiva promoure un repartiment equitatiu i igualitari de
totes les esferes, reconeixent que els espais urbans
de les ciutats occidentals actuals no faciliten organitzar i desenvolupar totes aquestes tasques diàriament (2019).
Cal tenir present que aquesta configuració espacial molt sovint es presenta com si fos una constant
universal, quan en realitat està inscrita a un espai
geogràfic concret (Europa i EEUU principalment), i a
un context històric particular (sobretot a partir de la
Revolució Industrial).
«Además de construir un binarismo androcéntrico, la dicotomía público-privado es eurocentrista,
clasista y opresiva con las personas transgénero y
queer.» (Col·lectiu Punt 6, 2019). Col·lectiu Punt 6 parla de l’opressió que suposa aquesta divisió d’espais
per a les persones trans i queer, perquè aquesta
obliga als individus a respondre a uns rols de gènere i a unes expectatives heteropatriarcals i binàries
amb les quals no s’identifiquen (2019).
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ESPAI PRODUCTIU ↙
DE L'HOME → PÚBLIC
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L’ESPAI PÚBLIC ÉS EL DE LA PRODUCTIVITAT,
OCUPAT EN LA SEVA MAJORIA PER HOMES,
ESTRETAMENT RELACIONAT AMB ELS INGRESSOS,
EL PRESTIGI I EL PODER (CEVEDIO, 2015).
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Tot i que hi ha diferents aproximacions sobre com es va
generar aquesta divisió entre
«espai públic» i «espai privat»
amb tot el que representa
en termes de gènere i de les
tasques i activitats que s’hi
practiquen en cada un d’ells, la
Revolució Industrial va marcar clarament un abans i un
després. Les transformacions
socials que van transcórrer
van reconfigurar la funció
social dels individus segons el
seu gènere, juntament amb la
de la família com a institució,
i això va tenir conseqüències
directes sobre la distribució
del temps i l’espai (Col·lectiu
Punt 6, 2019).
L’espai públic ha estat
construït i pensat per homes i per a homes. Els grans
arquitectes que han quedat
per a la història, ja prenien
«el hombre como modo y
medida de todas las cosas»
(Alberti). N’és un exemple Le
Corbussier quan dissenya el
seu «modulor». En el moment
en què està creant un prototip
d’home aplicable per a la construcció de tots els espais, està
fent de l’home (i no de la dona)
una unitat de mesura. L’arquitectura acaba sent doncs, l’expressió del gènere dominant
(Cevedio, 2015), manifestant
així les desigualtats entre gènere en l’espai que transitem i
habitem en el nostre dia a dia.
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Fotograma de The Dreamers, 2003
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Fotograma de Clueless, 1995
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L’ESPAI DE LA DONA,
L’ESPAI PRIVAT?
“La liberación de un tiempo doméstico es
fundamental para tener un tiempo propio para
dedicarle a lo que una desee y tener la
posibilidad de construir una individualidad”
(Col·lectiu Punt 6, 2019).

L’ESPAI PRIVAT O DOMÈSTIC ÉS L’ESPAI DE LA
REPRODUCTIVITAT, DE CUIDAR, DE SERVIR,
DE LA DONA (CEVEDIO, 2015).
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Amb tot el que s’ha exposat
fins ara, queda clar que l’espai
públic a la dona històricament
no l’ha pertanyut, i que encara avui no la pertany; però
cal apuntar que l’espai privat,
tampoc ha estat seu, tot i que
aquest (quan parlem d’espai
domèstic) sigui el lloc en què
li ha tocat viure i treballar,
sempre ha estat per a cuidar
i estar al servei dels altres.
Francoise Collin, citada per
Cevedio, afirmava que «de lo
que las mujeres estan privadas
realmente es de la privacidad.» (Extret de la conferència Arquitectura y Género
Repensar los espacios que
habitamos) (2015).
Encara que el discurs
hegemònic digui reiteradament que històricament el
lloc de treball de la dona ha
estat l’espai privat i domèstic,
Col·lectiu Punt 6 constata que
les dones han treballat sempre fora de l’àmbit privat, tot
i que la seva contribució ha
estat invisibilitzada de forma
sistemàtica (2019). El procés
d’industrialització es va fer
també amb la mà d’obra de les
dones com a treballadores
assalariades (que eren a la vegada treballadores no remunerades a l’espai domèstic).
Quan no era possible sortir
fora de casa per a realitzar
treballs remunerats, les dones

van assumir dins de les llars
tasques artesanals com per
exemple la costura.
No és estrany llavors, que
l’any 1929, una dona tingués
la necessitat de reclamar un
espai propi en forma d’habitació. A room of one’s own
(Una habitació pròpia), de
l’escriptora Virginia Woolf, és
l’assaig considerat pioner en
la reflexió sobre els privilegis de l’home envers la dona,
i com aquests afecten en les
dones creatives i escriptores.
L’assaig de Woolf va tenir
una gran repercussió posteriorment en el feminisme,
i es va convertir en lectura
obligatòria i de culte. Ja en
aquella època, Woolf parlava
de la carència d’un espai per a
la intimitat en les dones, i de
«l’home blanc com a mesura
del subjecte privilegiat, del
subjecte a emular pels altres.»
(1929). El que demanava reiteradament, era que les dones
tinguessin certa autonomia
en forma d’ingressos i una habitació per a poder dedicar-se
plenament a la novel·la. Si més
no, vist en perspectiva, Woolf
era una dona blanca i burgesa
amb molts més privilegis que
les persones racialitzades
o les que tenien un nivell
econòmic més baix, tal com
va criticar Gloria Anzaldúa
(Col·lectiu Punt 6, 2019).
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¿qué es? Vivir en un sitio
¿es apropiárselo? (…)»
(Perec, 1974)
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L’habitació pròpia, pensada en un principi per als
infants, els adolescents, els estudiants i molt sovint
pels treballadors autònoms, es pot definir com un
espai propi i adisciplinar, concebut tant per a l’oci,
pel descans, per la intimitat; com pel treball, per l’estudi i per la precarietat laboral (Zafra, 2010).
Tenir un espai propi ha estat una inquietud humana al llarg de molts segles, però en retrospectiva,
només ha estat possible per a uns pocs privilegiats.
L’habitació o dormitori privat, és l’encarnació d’aquest
espai propi que els éssers humans necessiten, és el
lloc on tancar-se i refugiar-se, on estar en solitud i
tenir intimitat, on fer totes aquelles coses que no es
fan sota la mirada d’altres. La forma de viure en una
habitació individual varia enormement depenent de
si aquesta es troba en una llar familiar, en un pis d’estudiants o en un habitatge en què només hi viu una
persona.
En el context actual a Occident, quan una persona es fa adulta, s’espera que s’independitzi, és a
dir, que sigui econòmicament autosuficient i pugui
mantenir-se a ella mateixa i al seu espai propi, en
forma d’habitatge. El fet de no disposar dels mitjans
necessaris per adquirir un espai per a un mateix,
obliga els individus a buscar aixopluc a casa dels
altres, ja siguin pares, amics… «Estar en intimidad
con el despota», com apunta J. L. Pardo. Si no hi ha
casa «d’altres» en la que instal·lar-se, l’individu es
veu obligat a «estar en intimidad con el público», és
a dir a viure al carrer (2011).
«¿Vivir en una habitación ¿qué es? Vivir en un sitio ¿es apropiárselo? ¿Qué es apropiarse de un sitio?
¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno? (…)» (Perec, 1974).
L’habitació pròpia és juntament amb el bany,
l’espai més íntim de la casa. No deu ser casualitat
que la paraula «habitació» es pugui utilitzar tant per
a referir-se a qualsevol part de la casa (exemple en
el context de la construcció d’una nova llar: «i en
aquesta habitació hi farem una cuina…») com per a
parlar de l’habitació privada, pensada pel descans,
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pel sexe, per la intimitat, i per moltes altres activitats.
Precisament deu ser aquesta pluralitat de coses que
es fan i estan permeses en una habitació, el que li
deu donar aquest nom genèric. Tot i això, segons la
llista d’objectes que va fer Georges Perec, és fàcilment identificable pels elements bàsics que la conformen (aquests poden variar):
Un llit
Un escriptori
Una cadira
Una tauleta de nit
Una làmpada
Un armari
(1974)
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Els habitatges familiars solen constar d’una habitació/dormitori doble o “de matrimoni”, per a la parella, i una o diverses habitacions/dormitoris individuals,
per als/les fills/es de la parella. L’habitació del/la fill/a,
acostuma a tenir modificacions a mesura que creix i
les seves necessitats van variant, en funció de com ha
canviat el seu cos (per exemple, pot ser que necessiti
un llit més gran), o que determinats mobles i objectes
hagin quedat massa infantilitzats i es vulguin canviar
per adaptar-los a la seva edat.
És sobretot quan el/la fill/a arriba a l’adolescència, quan l’habitació es concep com un lloc inscrit,
però alhora molt allunyat de l’habitatge de la qual
forma part. L’habitació passa a tenir una personalitat
pròpia molt forta i diferenciada de la resta de la casa,
i les parets que la conformen semblen més gruixudes i delimitadores. Paula Sibilia, professora d’estudis culturals a la Universitat Federal Flumiense de Río
de Janeiro, i autora de La intimidad como espectáculo (2008), on explora com les noves tecnologies impacten sobre el concepte de la intimitat; comenta al
programa Soy Cámara del CCCB que per un/a adolescent, l’habitació és el lloc on plasmar la seva identitat
en construcció. Habitació privada i identitat són indissolubles, ja que junts configuren l’escenari idoni per a
l’autoconeixement i l’autodescobriment (2011).
«Cuarto propio conectado → Intimidad sin
recluirnos del todo» (Zafra, 2010).
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No voler sortir de l’habitació és una situació que
es dóna reiteradament durant l’adolescència. El dormitori es converteix en cau i refugi, en l’únic lloc de
què es disposa per a l’aïllament. Aquesta situació
es pot extremar i convertir en un perill, si l’individu
decideix tancar-se indefinidament sense tenir més
contacte amb l’exterior que el de les pantalles connectades a internet. Al Japó aquest ha estat i segueix sent un problema especialment significatiu.
Un de cada deu adolescents (equivalents a gairebé
un milió de persones) han deixat de sortir del dormitori, fins i tot s’ha creat un terme per a anomenar-los,
que respon a la definició «apartats de la societat», en
japonès: hikikomori. En una habitació es pot trobar
gairebé tot el que és necessari per a sobreviure, i ja
ho deia R. Zafra «Muchos empezaron a especular si
el hecho de hacer (de poder hacer) casi todo desde
nuestros espacios de intimidad conectados a internet nos aislaría en nuestras habitaciones propias.»
En molts casos així ha estat, pel caràcter versàtil i
adisciplinar d’aquests espais, en què tant es pot
dormir, descansar, tenir sexe, jugar a videojocs, llegir, masturbar-se, treballar, estudiar, escriure ficció,
escriure en un diari, menjar, fumar… (2010).
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«Cuando en una habitación
dada se cambia de sitio la cama,
¿se puede decir que se cambia
la habitación, o qué?
(Cf. topo-análisis).»

(Perec, 1974)
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Fotograma de The Dreamers, 2003
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L’HABITACIÓ PRÒPIA
PER A LA CONSTRUCCIÓ
DE LA IDENTITAT

L’HABITACIÓ INDIVIDUAL ÉS L’ESPAI MÉS
PERSONAL DE CADA HABITATGE. TAMBÉ
ACOSTUMA A SER EL RACÓ MÉS RECARREGAT
DE FOTOGRAFIES, DOCUMENTS, OBJECTES QUE
TENEN UN VALOR SIGNIFICANT PEL SEU
PROPIETARI, PÒSTERS DE PEL·LÍCULES O GRUPS
DE MÚSICA PREFERITS, LLIBRES, ROBA, ROBA
INTERIOR, SECRETS EN FORMA D’OBJECTES
AMAGATS, DIARIS PERSONALS, RESTES DE
MENJAR, BROSSA PER TIRAR…
58

«Lugares plagados de memória a través de objetos que
actúan a modo de metáfora.
Una cita, un viaje o un obsequio pueden adoptar mil formas: Una entrada de cine, una
máscara, flores secas. Pero, en
todo caso, el objeto pierde su
capacidad de representación
social (…)» (Murillo, 2018).
La distribució dels mobles i
objectes, la seva decoració i
la cura que es tingui o no en
ordenar l’espai propi són un
reflex de la personalitat i estat
d’ànim de la persona, és en definitiva, un microcosmos.
Aquest espai es torna,
durant l’adolescència i els
primers anys d’adultesa, en
un indret a mig camí entre la
infància i l’edat adulta. Encara hi queden objectes com a
residus de la infantesa i dels
primers anys d’adolescència,
dels que costa desempallegar-se’n pel seu valor sentimental que porten associats,
o bé per la perdurabilitat dels
elements en qüestió: pintades
a les parets o adhesius impossibles d’arrencar (inclús
alguns rastres són indicadors
d’aquestes etapes ja passades,
com les marques a la fusta
dels mobles, o les marques de
blu-tack i cinta adhesiva a les
parets, senyals que temps enrere allà hi havia per exemple,
enganxat un pòster). Sense
cap dubte, l’habitació és testimoni del pas d’una persona de

la infància a l’edat adulta, cap
altre espai (ni públic ni privat)
exposa amb tanta claredat
aquests canvis.
El diari secret tan vinculat a les adolescents, acostuma
a trobar-se dins de l’habitació,
però gairebé mai a la vista
de possibles intrusos. És en
aquestes llibretes, tancades de
vegades amb cadenat, on les
dones, sense tenir un espai
que les pertanyés, van trobar
un lloc on poder expressar
lliurement el que els hi vingués de gust (Sibilia, 2011).
Tant les accions més quotidianes del dia a dia, com els
pensaments més banals, les
frustracions o els desitjos. El
diari íntim és un símbol de la
feminitat en l’adolescència, i
es veu reproduït en multitud
de pel·lícules i sèries que la
representen. És també, una
pràctica intergeneracional,
que porta segles practicant-se, i que tot i els canvis
tecnològics i culturals produïts entre generacions, sempre s’hi troben trets comuns
pel que fa a l’aproximació a
un mateix, a la voluntat de
deixar constància i donar valor a les vivències personals i
quotidianes, al secretisme que
l’acompanya i al seu caràcter
íntim. Paula Sibilia diu que els
diaris són cartes remeses a nosaltres mateixes, confessions
que ens fem (Sibilia, 2011).
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Fotograma de The Royal Tenenbaums, 2001

L’HABITACIÓ PRÒPIA
COM A ESPAI PER LA
PRECARIETAT LABORAL
«Facilmente el ordenador muta a oficina pero
igualmente se nos convierte en parque de
atracciones. Mágicamente el telón sube y baja
para: jugar, socializarnos, volver a trabajar,
actualizar perfil, socializarnos, trabajar, volver a
jugar, actualizar perfil… Aunque no crean que los
límites están siempre claros.» (Zafra, 2010)

HI HA UN CERT PARAL·LELISME ENTRE EL
TREBALL DOMÈSTIC NO REMUNERAT, I LES
FEINES “DO IT YOURSELF” QUE SORGEIXEN AMB
L’ARRIBADA D’INTERNET A LES HABITACIONS
PRIVADES. EN AMBDÓS CASOS EXISTEIX UN
CONFLICTE PEL QUE FA A LA GESTIÓ DEL TEMPS
DEDICAT AL TREBALL I LA RETRIBUCIÓ
REBUDA A CANVI (ZAFRA, 2010).
60

Controlar les condicions de
feina es torna complicat quan
no hi ha una barrera física que
separi un espai per a l’oci i un
altre per al treball, i quan no hi
ha ningú que supervisi el treballador de forma directa, quan
no existeixen caps, ni màquines per a fitxar que controlen
les hores treballades i el seu
equivalent en un sou. Aquest
conflicte s’accentua considerablement durant el confinament, quan de sobte milers de
persones passen a tele-treballar des de les seves llars.
El treball online sovint
comporta formes de pagament no monetàries, i que

tenen a veure amb «donar
visibilitat» o «atorgar un
cert estatus» com a quelcom
valuós. No són poques les
empreses que en contactar
amb un autònom, sobretot
si aquest tot just comença a
treballar, se li diu que cobrarà
amb «visibilitat». Que la feina
publicada a internet tingui visibilitat, és gairebé, si no més
important que la feina en si.
Tenir seguidors, likes, que la
feina sigui compartida… dóna
prestigi. «(…) (Ser visto) El
bien más preciado de las nuevas economías de la visualidad
contemporánea.» (Zafra, 2010)
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ELS LÍMITS
DE L'ESPAI PRIVAT

QUATRE CANTONADES,
LA FINESTRA I TU

Fotograma de Bye Bye Birdie, 1963

«El cuarto propio opera como
laboratorio-quirofano de
producción de imagenes del
cuerpo.» (Zafra, 2010)

El punt d’unió entre l’habitació (espai privat) i l’exterior (espai públic) són les finestres. Les finestres
separen, uneixen i confronten aquests dos espais.
Amb l’arribada d’internet a les llars de molts racons
del món, i a les habitacions pròpies de milions de
persones, les barreres entre dins i fora, entre habitació i món extern, entre privat i públic, es difonen.
Cada vegada són més els videovlogs que tenen
com a escenari una habitació on un individu exposa públicament fragments de la seva privacitat. «(…)
prácticas confesionales que parecen reconfigurar
los límites entre lo público y lo privado, redefiniendo
también lo que entendemos por intimidad (…) hablamos de la intimidad que se exhibe.» (Sibilia, 2011).
«El cuarto propio opera como laboratorio-quirofano de producción de imagenes del cuerpo.» (Zafra,
2010). Disposar d’internet a l’espai íntim (ja sigui a
través d’un ordinador de taula, d’un portàtil o d’un
smartphone), canvia completament la forma en què
s’entenia prèviament aquest, la intimitat i la forma de
viure-la i compartir-la. A partir de la transformació
de «l’habitació pròpia» en «habitació pròpia connectada», sorgeixen noves pràctiques com el sexting
(Zafra, 2010).
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MOSTRAR-SE
I SER OBSERVAT A TRAVÉS
D’UNA FINESTRA

COM S’HA DIT ANTERIORMENT, EN EL PLA FÍSIC,
LA FINESTRA ÉS L’ÚNIC PUNT DE L’HABITACIÓ
PRÒPIA QUE CONNECTA INTERIOR I EXTERIOR.
ÉS L’ÚNIC ELEMENT QUE ENS PERMET VEURE A
L’ALTRE I TAMBÉ SER VISTOS.
64

El que aquella finestra ens
mostri, i el que els altres
puguin veure de nosaltres,
dependrà de la ubicació del
dormitori i de la finestra; de
si aquesta dona a un pati de
llums, o al carrer; de si l’habitació està situada en una
novena planta, o en un primer
pis; de si l’habitatge de la qual
en forma part, està rodejat de
molts altres habitatges, o està
sol; etc.
La finestra és molt sovint
un punt de tensió: l’acte de
tancar les cortines o abaixar
les persianes just abans de
l’acte sexual, o de canviar-nos
de roba, són exemples indicadors d’aquesta tensió. Si mai
veiem a l’altre o som vistos
realitzant alguna acció considerada íntima, és habitual
pensar i sentir que allò no
hauria d’haver estat vist, perquè hem après que hi ha determinades activitats que només

estan permeses en determinats espais, i apartades de la
mirada d’altres. Hem après a
separar públic de privat.
«El cuarto de al lado no
es visible pero si audible,
sabemos de su existencia a
través de lo que escuchamos
(…) golpes, pasos, estornudos,
aspiradora, televisión, gemido
sexual…» (Zafra, 2010). L’estereotip de veïna xafardera, tant
present en l’imaginari de la
nostra cultura i tan representada en ficcions espanyoles,
es veu sovint com una figura
còmica i alhora molesta, habitualment interpretada per
dones grans. La xafarderia és
una característica pejorativa
tòpicament vinculada a la
dona vella, juntament amb
l’enveja, l’astúcia i la maldat,
que han estat qualitats que
han acompanyat als personatges antagonistes femenins en
les ficcions.
65

Els límits de l'espai privat

→

Cap/11

MOSTRAR-SE
I SER OBSERVAT 2.0
«En el cuarto propio los límites de nuestra
presentación y representación online son fruto
de la vulnerabilidad.» (Zafra, 2010)

EL DORMITORI ÉS AQUELL INDRET QUE NO ES
MOSTRA, O QUE ES MOSTRA A UNES POQUES
PERSONES ESCOLLIDES. LES PANTALLES
CONNECTADES A INTERNET A L’HABITACIÓ
ACTUEN COM UNA SEGONA FINESTRA DES DE
LA QUAL MOSTRAR AQUESTS RECEPTACLES
D’INTIMITAT, I VEURE’N D’ALTRES, RECONFIGURANT ELS LÍMITS ENTRE PÚBLIC I PRIVAT.
66
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La persona que s’exhibeix mitjançant vídeos, experimenta
una sensació d’èxtasi i de reafirmació de la seva identitat
en rebre likes, comentaris i
nous seguidors a les xarxes
socials. “Y así se generó una
espécie de festival de vidas
privadas que aparentemente
sin ningún pudor se ofrece
ante las miradas de cualquiera que desee mirar.” (Sibilia,
2011). Aquest contingut online fa una funció similar a
la d’un diari privat, pel que
fa a l’autorepresentació del
subjecte en un determinat
suport.
Marga Almirall, realitzadora i muntadora audiovisual,
és l’autora del capítol “Querida
(vida) diaria” del programa
“Soy cámara” del CCCB. Almirall fa evident que ja en els
diaris secrets escrits a mà, hi
ha una inquietud ambigua per
estar-se dirigint a algú, com
si es tractés d’una carta que
algú llegirà, en contraposició
a la voluntat de voler mantenir
aquelles paraules en secret
i d’amagar-les perquè mai
ningú les trobi. «Aquest diari
anirà dirigit en plural, a vosaltres. No faré allò de: “Hola
diari…!” Si no que us diré hola
a vosaltres.» (2016).
L’artista i activista Rosana
Antolí, també participa del capítol En mi habitación de Soy
Cámara, i afegeix que en el videovlog el desig de dirigir-se
a algú queda satisfet, especialment les persones joves i
adolescents a les seves habi-

tacions privades, decideixen
què és el que mostren als
altres i que no, ficant-se així
una màscara (2011). Més enllà
dels videovlogs amb YouTube
com a plataforma estrella, són
moltes les maneres d’exhibir
la privacitat de l’habitació pròpia online. Els directes d’Instagram han anat guanyant
terreny darrerament per la
seva espontaneïtat (el contingut es mostra en streaming,
no es pot editar ni rectificar
res del que s’enregistra abans
de mostrar-ho), però són una
eina que està pensada per a dirigir-se a multitud d’usuaris,
motiu pel qual els continguts
que s’hi llencen no acostumen
a ser gaire privats per la persona que els està realitzant.
Una de les funcions probablement més interessants de
Snapchat (cada vegada més en
desús a Espanya), és el temporitzador que marca quant
de temps té el destinatari de la
imatge enviada per a veure-la
abans que desaparegui «per
sempre» impossibilitant que
pugui fer-hi captures de pantalla. Aquesta funció també es
troba per exemple a Telegram,
juntament amb la possibilitat
de crear xats en què els missatges enviats també tenen
una durada determinada escollida pel remitent.
Eines com aquests temporitzadors conviden als
usuaris a sentir-se prou
segurs per a augmentar la
intimitat del contingut que
exposen i envien. Les pràc67
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tiques com el sexting, en les
que sempre hi ha un cert risc
per part de la persona que
s’exposa, impliquen responsabilitat i compromís perquè
no acabin en desastre, i assegurar-se sempre que les
persones implicades desitgen
enviar i/o rebre dites imatges.
Plataformes com per exemple
Chatroulette «Chatroulette
allows you to have video conversations with random people worldwide», que diu tenir
la intenció d’estar pensada
per a conversar amb persones
aleatòries de tot el món, s’utilitza a la pràctica en la majoria
de casos per a fer sexting amb
desconeguts des de les habitacions pròpies.
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Fotograma de Clueless, 1995

ESPACIO, LO ESCINDE, IMPIDE LA OSMÓ

O Y MI-CASA (...), POR OTRO LADO ESTAN

LOS DEMÁS.» (PEREC, 1974) «LA PUERTA ROMPE EL

, IMPONE LOS TABIQUES: POR UN LADO ESTOY Y
SIS
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CREUAR
LA PORTA

ENTRAR A L’HABITACIÓ D’ALGÚ SENSE EL
PREVI PERMÍS, PROBABLEMENT ÉS LA FORMA
MÉS INTRUSIVA DE TRENCAR AMB LA INTIMITAT
DE L’INDIVIDU. TRAVESSAR LA PORTA, SER-HI
FÍSICAMENT, PODER TOCAR, AGAFAR, OBRIR, REGIRAR. TROBAR-SE DINS DE LES QUATRE PARETS
DE L’ALTRE, TANT SI EN AQUELL MOMENT ESTÀ
ALLÀ PRESENT, COM SI NO.
72

Molts adolescents i infants
adverteixen amb missatges
penjats a la porta, fets per ells
mateixos o trets d’internet,
que qualsevol persona sigui
habitant en aquella casa o
no, té “prohibit el pas” o bé
que cal demanar el pertinent
permís picant a la porta (o
dient una contrasenya en veu
alta). Quan d’adults es comparteix un pis entre diversos
individus, el “prohibit el pas”
segueix vigent, tot i que és
en si una norma implícita
no escrita, que tothom porta
tan interioritzada que ni tan
sols cal posar-la per escrit ni
establir-la oralment, i que se
suposa que tothom complirà
per a poder tenir una bona
convivència.
73
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Fotograma de Old Enough, 1984

74

GATALLS PE
A
RS
M
A
I

RTIR
VE
UB

GADG
ET
S

«(...) alguns objectes
es modifiquen i passen
a ser gadgets improvisats
que s’utilitzen d’amagatall.»

QUATRE CANTONADES,
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En una habitació privada d’un/a fill/a que es troba dins d’un habitatge familiar, els rols d’autoritat per
part dels pares o tutors de la família, incideixen de
forma directa en aquest espai. L’habitació de qui
desenvolupa el rol de fill/a no és del tot pròpia, i
en molts casos la privacitat i intimitat de l’habitant
queda parcialment diluïda; no acaba de ser del tot
un espai d’accés restringit.
És sota aquest paràmetre quan en el fill, possiblement ja des de la seva infància, s’hi pot intuir la
inquietud de tenir un espai per ell mateix. Amaga i
oculta coses, troba petits racons els quals convertir en amagatalls, i hi guarda objectes que considera
tresors, o bé malifetes que sap que si es trobessin
podrien ser motiu d’esbroncada o càstig. L’infant
sovint també construeix cabanes provisionals amb
aquelles coses que troba a l’abast, petits espais efímers propis, amagatalls en els que recloure’s.
En l’adolescent, la urgència de tenir un espai
propi s’accentua. En aquest moment de la vida d’una
persona, en què la construcció de la(les) identitat(s)
és una necessitat vital, és quan la seva habitació
pròpia pateix més canvis i transformacions. Aquí hi
entren en joc tensions entre propietari (mare/pare)
i habitant (fill/filla), i es disputa qui té el poder de
decisió i la potestat sobre què es modifica i com en
aquests espais privats.
Cada llar té la seva manera de fer i les seves
regles, però en la gran majoria de les habitacions
pròpies adolescents i postadolescents inserides en
habitatges familiars, determinats elements es converteixen en amagatall, i a la vegada, en petits espais
de privacitat en si mateixos. Així doncs, l’impossibilitat de tenir un espai del tot propi, o la supeditació de
l’espai a determinades normes d’ús i de comportament, generen que objecte i racó es converteixin en
espai propi.
En un espai multidisciplinar (o adisciplinar com
explica Remedios Zafra), com és l’habitació pròpia,
i especialment l’habitació pròpia dels que conviuen
amb pares o amb companys de pis, la vida de l’indivi-
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du queda comprimida en uns pocs metres quadrats
(Zafra, 2010). Sovint alguns objectes canvien de funció (cadira o tamboret que fan la funció de tauleta de
nit), o en substitueixen altres (cadira o escriptori que
es converteixen en dipositari de roba). En altres ocasions alguns objectes es modifiquen i passen a ser
gadgets improvisats que s’utilitzen d’amagatall (com
per exemple, un diccionari tallat per a amagar-hi tabac). Totes aquestes petites accions i modificacions
del que s’esperava d’una habitació privada quan Georges Perec parla dels arquitectes amb idees molt
clares sobre els espais, els objectes i cada una de les
seves utilitats i funcions (1974), queden subvertides i
reinventades en les habitacions individuals pròpies.

77

Still Life: Cadira-estenedor de roba
(Montse Arderiu, 2019)

Gadgets i amagatalls per subvertir

«No había ni mesa, ni sofá,
aunque sí quizá una silla junto a
la pared izquierda: donde
tiraba mi ropa antes de
acostarme; creo que nunca
llegué a sentarme en ella.»

(Perec, 1974)
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Fotograma de Fast Times
At Ridgemont High, 1982

«Les festes de pijames es
perden en l’etapa adulta (...)»
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Tot i la importància i necessitat vital de tenir un
espai per a nosaltres mateixes i per a la nostra intimitat, hi ha també determinats moments i determinades persones amb qui volem compartir les nostres
habitacions. En l’adolescència i l’edat adulta és habitual per exemple que les persones busquin compartir els seus espais propis amb les seves parelles,
mentre que durant la infància i part de l’adolescència
són freqüents les “festes de pijames” en grup, que
consisteixen a passar una nit a l’habitació d’una de
les amigues i realitzar-hi diferents activitats, jocs,
compartir confessions secretes, menjar fins tard,
etc. Això es veu representat en multitud d’ocasions
en pel·lícules i sèries adolescents, on aquestes festes són realitzades en la majoria de casos per dones
i resulten molt feminitzades tant per l’estètica que
presenten com per les dinàmiques que s’hi generen.
Les festes de pijames es perden en l’etapa adulta, ja que les habitacions pròpies deixen de ser un
espai que es comparteixi amb les amigues, i passa a
ser l’espai que es comparteix gairebé exclusivament
amb finalitats sexuals.

E QUÉ MOMENTO UN SITIO ES VERDADERAM

Fotograma de Grease, 1978

¿QUÉ ES? VIVIR EN UN SITIO ¿ES APROPIÁ
IÓN

ENTE DE UNO?» (PEREC, 1974) «¿VIVIR EN UNA HABITAC

RSELO? ¿QUÉ ES APROPIARSE DE UN SITIO? ¿A PARTIR D
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«(...) mai havíem vist les
barreres entre espai públic i
privat tant marcades però
alhora tan difoses.»
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L'HABITACIÓ DURANT EL
CONFINAMENT

QUATRE CANTONADES,
LA FINESTRA I TU
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A mitjans de març de 2020 es declara l’Estat
d’Alarma a Espanya a causa de l’emergència sanitària per la Covid-19. Tothom ha de quedar confinat a
les seves llars per llei primerament dues setmanes,
que es van prorrogar durant mesos indefinidament,
a excepció d’aquelles persones que hagin d’anar a
treballar, o bé per anar a comprar productes de primera necessitat, com aliments als supermercats o
medicaments a les farmàcies. Les persones que no
compleixen amb el confinament s’enfronten a penes
de presó o a multes que poden arribar als 3.000 €.
Mesures similars s’adopten a països d’arreu del món
durant aquesta pandèmia global.
Les persones es veuen obligades a quedar-se
tancades dins de les seves cases i dins de les seves
habitacions pròpies. Mai havíem vist les habitacions
tornar-se espais tant adisciplicars (i pluridiscplinars),
mai havíem vist les barreres entre espai públic i privat
tan marcades però alhora tant difoses. Mai havíem
vist tants veïns mirant-nos des de les seves finestres, i mai havíem mirat tant als nostres veïns des de
les nostres respectives finestres. Mai havíem exposat tant els nostres espais propis i privats online. Per
a moltes persones de tot el món l’habitació es torna
bar, es torna sala de festes, es torna oficina, es torna
espai d’espera i espai de desesperació. La forma de
relacionar-nos amb i des de les nostres habitacions
canvia dràsticament durant un període de temps. El
sexting es torna per a moltes l’única via per a mantenir relacions durant aquestes setmanes, mitjançant
videotrucades, textos, fotografies i àudios; depenent
així de la tecnologia per fer-ho possible i alterant la
percepció del sexe i la intimitat.
Sorgeixen propostes per a connectar-nos de
diverses maneres des de les nostres habitacions i
poder socialitzar. Concerts, festivals i conferències online, aplicacions per a fer festes en streaming.
Eines, consells i recomanacions per a passar millor
la quarantena cuidant-nos físicament i mentalment.
En una situació excepcional com aquesta, si la
forma de viure en els «espais privats» canvia, és ine-
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Fotograma de A Girl’s Own Story, 1984

vitable que la forma de viure els «espais públics» ho
faci també. Quan se surt al carrer per anar al supermercat, el veïnat t’observa des de les seves finestres, sigui per avorriment, per curiositat o per vigilar
que estàs sortint per necessitat i no per saltar-te el
confinament.

Fotograma de The Dreamers, 2003
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MARC PRÀCTIC

«EL CUARTO DE AL LADO NO ES
VISIBLE PERO SI AUDIBLE,
SABEMOS DE SU EXISTENCIA
A TRAVÉS DE LO QUE
ESCUCHAMOS.» (ZAFRA, 2010)

Marc pràctic
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«Quatre cantonades, la finestra i tu»
està format per cinc peces o objectes satèl·lit
que es complementen entre ells per abordar
l’habitació pròpia des de diferents perspectives en l’excepcional moment de confinament. Amb aquestes cinc formalitzacions
es dialoga amb els intrusos i voyeurs de les
habitacions pròpies (S’obre el teló), (Trencar
la quarta paret); es busquen formes de compartir la nostra habitació amb aquelles persones que volem que hi siguin, en un moment en què està prohibit rebre visites (Festa
de pijames); es crea un objecte que permet
seguir tenint un espai propi quan puguem
sortir de l’habitació i vulguem passar la nit
fora (Bona nit (i tapa’t)); i es recopilen experiències viscudes a les habitacions durant la
pandèmia (‚).
En aquestes peces se sol utilitzar un
llenguatge absurd, irònic i quotidià a l’hora
de comunicar-se amb les persones externes que intervenen en aquest espai propi. El
brodat i els teixits són recursos que s’utilitzen per llençar missatges, amb la intenció
d’acostar-se a l’imaginari d’espai domèstic i privat, entrecreuant-se amb elements
que remeten al món digital i a les tecnologies que ens permeten comunicar-nos amb
aquells que estan lluny des de les nostres
habitacions.

Quatre cantonades, la finestra i tu

91

Marc pràctic
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Metodologies
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S’obre el teló!
Objecte 1

92

L’observació de l’entorn més proper i
la pròpia experiència durant el confinament,
han estat decisius alhora de definir la metodología d’investigació del projecte.
Aquest mètode d’investigació basat
en la lliure interpretació del voltant per tal de
crear posteriorment les peces que configuren el projecte, així com el fet de recopil·lar
experiències d’altres persones, han dotat al
projecte d’una gran càrrega subjectiva.
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S’obre el teló!

95
Proves per
confeccionar la cortina
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* (Veure a Marc Teòric: «Els límits de
l’espai privat» → «Mostrar-se i ser observat
a través d’una finestra»).
Amb el confinament, estem mirant
per les finestres més que mai, i alhora ens
estem sentint més observats que mai per
persones que igual que nosaltres, es troben
darrere de les seves finestres mirant l’espai
públic, o bé observant el que arriben a veure dels espais privats aliens. L’estereotip de
la veïna xafardera és clau en aquesta primera formalització, entenent-la com un personatge representat a les ficcions, com per
exemple al cinema, a les sèries o al teatre.
Aquesta peça busca una nova forma
de comunicar-se amb els veïns voyeurs a
través d’un objecte que acostuma a formar
part de les habitacions que disposen d’una
finestra: la cortina. Tal com s’ha dit a l’apartat del marc teòric «Els no-espais», Georges
Perec cataloga la cortina com a «no-espai»,
ja que es tracta d’un element de trànsit entre
espai públic i privat, igual que una escala o un
passadís (1974). La cortina té imprés sobre la
tela un missatge «Estic menjant cereals» dirigit a tots aquells veïns que l’observin, prenent noves capes i funcions comunicatives.
La cortina és així menys cortina i una mica
més teló, cobrint la finestra que fa d’escenari
per a una acció gens extraordinària a la vista
de tothom qui vulgui.
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Trencar la
quarta paret
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* (Veure a Marc Teòric: «Els límits de
l’espai privat» → «Creuar la porta»).
«Trencar la quarta paret» és una expressió utilitzada principalment en teatre
i cinema, que parla del moment en que un
personatge de la ficció interactúa amb l’espectador, prenent consciència de que està
sent observat. Aquesta formalització en
forma de catifa, pren aquest nom perquè es
dirigeix a l’intrús i voyeur de forma directa.
Aquesta catifa fa la funció de nota
que es deixa a l’habitació per avisar de que
s’ha sortit de casa (per anar al súpermercat, un dels escassos motius pels que es pot
abandonar la llar durant el confinament).
Està pensada per ser llegida pels possibles
intrusos, en cas de que algú entri a l’habitació durant aquesta estona en que la persona
que l’habita és fora, i amb to irònic s’avisa de
que l’absència no serà gaire llarga.
La catifa ja no és només una superfície que cobreix parcialment el terra per tal
de protegir-lo o decorar-lo, és un element
comunicatiu. Aquest mateix missatge es
podria fer arribar mitjançant altres víes més
simples, com un cartell a la porta, o una nota
de paper escrita amb bolígraf just abans de
marxar de casa; però a l’extrapolar-lo a una
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catifa, que és un objecte pensat per durar
molts anys, xoca amb allò que està comunicant, que fa referència a moments molt concrets que principalment tenen sentit en el
context del confinament. El missatge passa
a formar part de l’habitació en sí, es transforma en un element més d’aquesta i pren
una imponència que d’altra forma no seria
possible.
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1

Bona nit
(i tapa’t)
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*(Veure a Marc Teòric: «Gadgets i
amagatalls per a subvertir la norma»).
El Secretaire és un moble del segle XIX
amb forma de còmoda o armari que disposa
de mecanismes complexos que només el seu
fabricant i propietari coneixen. Aquests gadgets en desús acostumaven a tenir multitud
de calaixos i racons secrets per tal d’amagar
i fer poc accessibles objectes personals i íntims. La forma en què els dispositius s’obren
en fer girar una clau o en fer baixar una palanca és gairebé performàtica.
Més recentment, artistes, dissenyadors i arquitectes han creat habitacles portàtils, alguns d’ells també es despleguen gràcies a enginyosos mecanismes com en els
antics secretaires. És el cas de “Crate House
1990” d’Allan Wexler, que comprimeix una
llar sencera en un reduit cub: Es tracta d’un
objecte-moble-contenidor, que inclou tots els
equipaments necessaris per viure, convertint
en habitables espais no arquitectònics. El treball de Wexler beu de l’art, el disseny i l’arquitectura per tal de generar les seves peces.
Amb la seva obra pretén aïllar, elevar i donar valor als rituals del dia a dia (dutxar-se,
menjar, dormir…), actuant com un mecanisme que activa aquests rituals i convertint

així les activitats quotidianes en teatre.
L’artista Andrea Zittel amb “A-Z
Comfort Features by Dave Stewart”, crea una
instal·lació que consta de quatre mòduls amb
rodes que en faciliten el moviment. La unitat
central disposa d’un llit amb altaveus ocults
sota el matalàs, que activen sons tan bon punt
els espectadors s’hi acosten.
L’estudi de disseny Dunne and Raby
creen objectes pensats per a saltar-se les normes dels espais públics amb “Park Interactives” (2000), generant una sèrie de mobiliari
urbà per als Medici Gardens de Roma, que per
la seva estructura semblen petites habitacions buides a l’aire lliure. Amb la intenció de
proveir-les de mobiliari i de proposar noves
formes d’utilitzar aquests espais públics que
incentivin i ajudin a dur a terme activitats al
marge de la legalitat, fan alhora una crítica al
disseny que sempre intenta crear dins de la
norma, fent que tot sigui més agradable, més
ergonòmic, més fàcil d’utilitzar.
En un principi, abans que aquest projecte es transformés a causa de la Covid-19,
la idea era intentar crear un gadget que fes
referència als antics secretaires en forma de
tauleta de nit, una espècie de “Secretaire 2.0”.
Però la complexitat de la peça i l’escassetat
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d’eines i materials de les quals disposava a la
meva habitació, van fer impossible dur-la a
terme tal com estava previst.
L’objectiu principal es va mantenir:
Crear un objecte que permeti amagar-hi coses, subvertint la norma del que no està permès i fent d’aquest element un “espai propi”
en si mateix. Si més no l’objecte i la funció
principal d’aquesta peça sí que van canviar,
ja que es va acabar confeccionant un sac de
dormir pensat per a ser endut un cop hagi
acabat el confinament i estigui permès sortir i passar nits a l’exterior. El sac de dormir
té diverses butxaques internes de diferents
mides per a amagar-hi els objectes que la
persona propietària del sac consideri que vol
emportar-se i vol mantenir amagats. L’interior del sac es transforma en un petit racó en
el qual fer ús dels objectes que s’hi guarden.
El brodat i l’acte de cosir vinculat a
la llar, han estat pràctiques realitzades tradicionalment per dones a l’espai domèstic, i
com a tasques in-productives o reproductives (sense retribució econòmica) no han tingut valor creativament. Durant molts anys
el tèxtil ha estat considerat “artesania” i mai
“art”. Utilitzant el brodat com a mitjà de comunicació, se l’hi pretén donar valor. Hi ha
una certa connexió entre les il·lustracions
o lletres brodades que es basen en una quadrícula per a ser cosides amb més facilitat, i
les que estan fetes amb píxels pensades per
a l’àmbit digital. Aquestes últimes també es
formen a partir de quadrícules, i van sorgir
amb les primeres pantalles que disposaven
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de poca resolució, com un mètode de simplificació per a representar lletres, símbols,
icones o il·lustracions amb el mínim d’elements. S’utilitza una tipografia creada amb
píxels i brodada sobre la funda del sac, amb la
intenció de vincular l’àmbit digital que forma part de les nostres habitacions pròpies i
que es torna imprescindible per a fer possibles multitud d’activitats durant el confinament, i l’àmbit domèstic.
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Procés de confecció del sac
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Festa
de pijames
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*(Veure a Marc Teòric: «Em ve de
gust compartir-la amb tu»).
L’habitació és un dels espais més
íntims de la llar, i no està oberta a tothom.
Decidir que volem compartir l’habitació pròpia amb algú, més encara si és per a dormir
junts, és decidir que volem compartir quelcom molt íntim amb l’altre.
L’artista anglesa Tracey Emin fa una
llista de totes les persones amb les quals ha
dormit al llarg de la seva vida (en total arriba
a escriure 102 noms) a Everyone I Have Ever
Slept With 1963–1995 3 i la plasma a l’interior
d’una tenda d’acampada.
Aquesta formalització de «Quatre
cantonades, la finestra i tu» concep les festes de pijames com un ritual gairebé exclusivament realitzat per infants i adolescents
(habitualment dones) que es perd en entrar
a l’etapa adulta i que cal recuperar. Durant
l’adultesa, les persones amb qui compartim
les habitacions pròpies i les finalitats amb
què ho fem canvien radicalment, i això queda
plasmat en els objectes que les conformen.
El llit, normalment doble, està pensat per a
ser compartit per dos individus i no més,
amb el propòsit de descansar i de tenir-hi
relacions sexuals. No hi ha llits de tres o de

quatre persones, pensats per a altres tipus de
pràctiques o activitats; els objectes marquen
les formes en què ens hem de comportar i relacionar amb un espai sense que en siguem
plenament conscients.
A causa del confinament, aquesta
peça es va veure molt transformada. La impossibilitat de reunir diverses persones en
una mateixa casa va fer que les tecnologies
que ens permeten comunicar-nos durant
aquests mesos hi juguessin un paper important i que s’hi afegís una capa més de complexitat.
Es va celebrar una festa de pijames
online amb amigues amb les quals em venia
de gust compartir la meva habitació a través
d’Skype. Les quatre persones que vam assistir a la festa vam compartir les nostres
habitacions pròpies digitalment, vam sopar
juntes i realitzar activitats i jocs que vam
estar planificant dies abans. Tot i així vam
sentir que ens faltava alguna cosa durant la
trobada, ja que considerem que el contacte
físic i l’acte de dormir juntes en si, són imprescindibles per a acabar de crear un clima
íntim, fent que aquesta acció es trobés a mig
camí entre una festa de pijames i una simple
videotrucada.
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La pantalla va ser enregistrada durant
la festa. Posteriorment es van fer captures
de pantalla que es van subtitular amb algunes
frases que es van voler destacar, i d’aquesta
selecció de captures de pantalla i cites extretes de la festa de pijames online, es va crear
una sèrie de set diapositives analògiques que
només es poden veure a través d’un antic
View-Master. El motiu pel qual es va escollir aquest suport per a veure part de l’acció
de la festa de pijames, és que els visors de
diapositives analògics o els View-Masters
són dels pocs mètodes per a veure imatges
de forma individual, fent que la peça sigui
encara més íntima. A més aquest objecte
obsolet obliga a l’espectador a fer l’acte d’observar a través d’un foradet, és a dir, a gesticular com si estigués espiant, convertint a
tot aquell que vulgui mirar les diapositives
de la festa, en un voyeur.
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Invitació a la Festa de pijames online
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‚
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*(Veure a marc teòric: L’habitació
durant el confinament).
De forma inevitable, la quarantena ha
canviat la forma en la qual ens relacionem
amb i des dels nostres espais propis, i també
la manera en què ens comuniquem amb les
persones alienes als nostres espais.
Amb la intenció de recopilar experiències de com les persones hem viscut
estar aïllades a les nostres llars i habitacions
durant el confinament per la pandèmia de
Covid-19, es crea un fanzine del qual se
n’imprimeixen diverses còpies per repartir.
Aquestes vivències són enviades mitjançant
missatges de veu o bé vídeos, i són transcrites de forma literal en la publicació per
tal d’aconseguir que les diferents històries
siguin el màxim d’espontànies possible. A
l’hora de recollir el contingut per al fanzine,
és important que les persones que narren
com els ha afectat aquesta situació se sentin
prou còmodes per a parlar de la seva quotidianitat durant la pandèmia sense pensar-se
massa el que diuen; que se sentin prou lliures d’explicar el que vulguin, com vulguin.
Per tal de demanar a les diferents
persones que expliquin les seves experiències, se’ls va enviar aquest missatge de text
amb algunes pautes a seguir per si no sabien
que explicar:

Hola :)
Estic recopilant experiències de com hem estat vivint a les nostres habitacions durant el confinament i
necessito la teva ajuda! ‡
Pots explicar-me el que et vingui de gust sobre la
teva experiència confinada a l’habitació, però aquí et
deixo algunes preguntes per si no saps que dir-me:
→Has conviscut amb algú a casa? Si és així, com ha
estat la convivència?
→Hi ha hagut, durant el confinament, algun hàbit que
hagis canviat a la teva habitació?
→Quins canvis ha patit l’espai de la teva habitació durant el confinament?
→Hi ha hagut algun objecte concret al qual li hagis
donat més ús?
→Com ha estat la teva relació amb els veïns?
La idea és que me’n parlis de manera espontània, no
cal que em responguis a aquestes preguntes com si
fos una entrevista.
Envia’m un àudio o un vídeo explicant-me com ho
has viscut ‚
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Pàgines del fanzine
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Documentació

161

TOT EL PROCÉS DE «QUATRE CANTONADES, LA
FINESTRA I TU», HA ESTAT DOCUMENTAT EN
DIVERSOS SUPORTS DURANT LA REALITZACIÓ
D’AQUEST: LES PRIMERES IDEES, REFERENTS,
PROTOTIPS, OBJECTES QUE S’HAN ANAT RECOPIL·LANT PEL CAMÍ QUE PODIEN SER ÚTILS EN
UN FUTUR DE CARA A LA INVESTIGACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ...
MOLTES DE LES PROPOSTES RECOLLIDES I
ESBOSSADES EN LES LLIBRETES NO S’HAN
ACABAT DUENT A TERME, AIXÍ COM TAMPOC
HAN ACABAT TENINT UN ÚS CONCRET ALGUNS
DELS OBJECTES I GADGETS QUE ES VAN ANAR
TROBANT. PERÒ TOT FORMA PART DEL DESENVOLUPAMENT D’AQUEST PROJECTE I SE LI HA
VOLGUT DONAR VALOR.

Suports en els que s’ha recollit i documentat
el procés de «Quatre cantonades la finestra i tu».
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CONCLUSIONS

Sense cap dubte, el confinament ha
fet que la nostra relació amb l’habitació pròpia canviï. Amb aquest projecte no es pretenia aportar solucions a la precarietat en
l’àmbit de l’habitatge que s’ha vist agreujada durant la pandèmia de Covid-19, tan sols
buscar diferents formes de relacionar-nos
amb els agents externs a través del joc i amb
un llenguatge absurd i quotidià, que d’una
manera o altra, intervenen en les nostres
habitacions, i fan que les fronteres entre espai públic i privat siguin menys nítides. Per
a molts treballadors, principalment autònoms, l’habitació és també una oficina, fent
que l’espai públic deixi de ser l’espai al qual
es va a treballar, i amb la dificultat que suposa que el mateix espai pel descans i l’oci
sigui també l’espai laboral. Amb el confinament, aquesta realitat encara s’ha accentuat
més, i en alguns casos el tele-treball sembla
que ha arribat per quedar-s’hi, amb el consegüent conflicte per controlar el temps productiu i la remuneració rebuda a canvi.
És important mirar els espais que
habitem i transitem amb perspectiva de gènere, entendre que els espais no són neutres,
que es configuren partint del dualisme públic / privat, al qual se li assignen tasques i
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funcions específiques segons el gènere masculí o femení, produint un sistema binari i
opressiu (Col·lectiu Punt 6, 2019). També cal
parar-nos a reflexionar en com la distribució
que trobem en el nostre dia a dia dels temps i
espais no és arbitrària, que estan construïts
i pensats d’una manera determinada que respon a unes normes relacionades amb el poder
econòmic, social i cultural (Cevedio, 2015).
Posar la vida quotidiana al centre,
permet reconèixer el valor social del treball
no remunerat, i en definitiva promoure un
repartiment equitatiu i igualitari de totes
les tasques diàries (Col·lectiu Punt 6, 2019).
Com a tancament, cal remarcar que
«Quatre cantonades, la finestra i tu» ha estat
un meta-projecte, ja que s’ha tractat l’habitació pròpia en el context de confinament, i en
gran part ha estat realitzat en una habitació
pròpia. L’experiència d’aquests darrers mesos forma part intrínsecament del projecte.
Això ha fet que aquest treball de fi de grau
adquirís noves capes de complexitat inesperades quan es va començar l’assignatura del
treball de fi de grau aquest febrer de 2020.
La situació i la forma en la qual s’ha hagut
de treballar (sense poder sortir a l’exterior
ni disposar de recursos més enllà dels que
hi ha a casa o dels que es poden trobar online), ha fet que el projecte es transformés en
el transcurs de les setmanes, i que la història
que narra «Quatre cantonades, la finestra i
tu» depengués de l’evolució del que passava
fora de l’habitació.
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FORMES DE COMUNICAR-SE AMB ELS INTRUSOS
I VOYEURS DE LES NOSTRES HABITACIONS
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