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La conceptualització d’aquest projecte s’ha plantejat com 
un diàleg entre idees proposades per diverses autores
i reflexions prèvies i posteriors a la lectura d’aquestes.

Per tal de traduir formalment aquest diàleg establert, 
presentem el nostre text —la nostra proposta projec-
tual— en paral·lel a les citacions del contingut d’aquestes
autores, així com comentaris propis que el contextua-
litzen amb el nostre projecte.

Aquest plantejament segueix un sistema de dobles
pàgines, en les que el text de la pàgina de l’esquerra cor-
respon al propi, mentre que el text de la pàgina de la 
dreta correspon a aquestes anotacions complementaries, 
que l’enriqueixen. 

A continuació ho exemplifiquem:

Títol —text fals—

Igenditae eiunt molupta taspelest faceate nosa comnihi 
llautat oditatius sed est quae sam nossinctor aliquas do-
lut que dolupta eribus ut ommodicim re volorru mendis 
sere debis et facculpa que lacit alistib usandis aut mi, 
velenis ciendi dolum faccuptatur? [A]
Busdaepratur sim sum ide voluptat.
Faccabo rrovit et aut ex etur?
Corerov idestrum doluptatio. [B] Offictur senissunt.
Bisquae. Et hillesci cum que qui ad molorem asimet 
eum videstia dolestiis autati torro imus maximol upta-
temo et alisto beria vendanis nis mos volorectio [C].

Notes

[A] Cognoms, N. (505: 1)
“Rae omnis elest utem quunt ut lique nulliqu aessimu-
sae dis porerit excerum faccae poraessit harion essum 
litiberit veri nus debit renihilla que non nisinventia sun-
tor adit auta que volorest aut vendis quundunt labores
adit denissu mquidem faccumq uaernatur recus cus no-
nem. Itae et mil earum eosanihiti aci re, ut vitat.”

[B] Cognoms, N. (1010: 2)
“Fictibus di cusae quati blacculpa nonemporeius modi 
ut lautemp orestrum esti beatiunt eos ipid quassed 
maxima dolenih itaqui ra suntor renitam aut ommostio 
to tem rerum accus eicimil iquatus as nat adit hite sed 
expedipsum sinvendunt autas ma parunt di necabor 
iasperum eatibus in nosandis suntioreic to ommo cum 
harchictis qui del mi, nis quatur sam quia voluptiust 
eveni volupta tinusdae vent lautate ndicaborum hilli-
gendi ipsunt.”

[C] Cognoms, N. (2020: 3)
“Equiate secatiorit faccusandae nima dolupta spicimi-
numet ernature nem ad ut qui ad quae aut facepereicia 
ventio tore nulparchite sum quuntio dolorit, optiatus 
repra cum volorepudit qui odiam, sum exerum ipissum 
fugiaec tibusan dicaest iberum et aut aut eum venis ent 
ute corpor sedi omnihita dolecto taquam id ut fugit rec-
tem aut incturit velessit ut est, quaeperit oditam aut as 
et voles ut et ullacestio ma ipistrum eliquuntem latur.”
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La intenció, naïf i serena, és sotmetre el símbol a una 
tensió per damunt del seu límit elàstic; una lectura
burlesca [1] i deconstructiva que posi en crisi, revisi
inusualment, l’estructura del llenguatge del text [2] per 
veure’n l’irracional, allò ocult, l ’aporia. L’escriptura que 
en brota no busca significar ni cartografiar en detall, 
sinó esbossar paratges fins i tot futurs [3]: una utopia 
que emergeix del murmuri del llenguatge [4]; l ’Aleph 
que s’albira en el llindar, en l ’escletxa. En una òrbita
laberíntica, amb combativa esperança, una màquina de 
guerra [5] vol reivindicar la vida enlloc de la mort.
 
Provinent dels punts de màxima tensió [6], en l’entremig
de l’estructura, s’escolta un murmuri: el sentit s’estremeix
[7], donant pas al joc de la desterritorialització [8]. Aquesta
dislocació dels símbols, que torna abrupte el camp de 
joc, sorgeix d’una doble intenció: esdevenir multipli-
citat [9] alhora que dissipar tot signe —Janus Bifrons de la
disseminació—.
 
Xiuxiueig, crits i silenci. La relació és evident: l’absència 
de signe n’és la línia de fuga. Es tracta d’un canvi d’estat 
insòlit, un eclipsi que descobreix i no oculta. La compo-
sició de la matèria, durant la seva transformació, sofreix 
diverses alteracions —el gas esdevé gos: els signes racio-
nalment allunyats es connecten i s’encreuen—. L’hege-
monia dels símbols, de l ’estructura, queda en entredit 
després d’aquesta deformació anàrquica [10].

Tres són les peces que broten en aquest ecosistema:
•	 Jenga: Manifesto
•	 Tot caurà pel seu propi pes
•	 Rebis, la grella (o Hipòtesi d’un desastre).

Notes
(Avís: s’ha decidit complementar la frase citada/extirpada amb una 
part del seu cos de text original, per tal de facilitar-ne la contextua-
lització. Alhora, també és una decisió política que compartim amb 
Rosi Braidotti (2000, 80-81): “Dejar que otros hablen en mi texto 
no sólo es una manera de inscribir mi trabajo en un movimiento
político colectivo, también es un modo de practicar lo que predico. 
[...] haber destronado el “narcisismo trascendental” del “yo” filoso-
fante es un punto de no retorno. Dejar que las voces de otros
resuenen a lo largo de mi texto es, pues, un modo de hacer realidad 
la idea de desplazar el “yo” del centro del proyecto de pensamiento
y sumarlo a un proyecto colectivo”. Disculpem l ’extensió que

això pot suposar)

[1] Barthes, R. (1994: 67)
“Un código no puede ser destruido, tan sólo es posible «burlarlo»”, 
extret del paràgraf següent: “El Surrealismo, [...], indudablemente, 
no podía atribuir al lenguaje una posición soberana, en la medida
en que el lenguaje es un sistema, y en que lo que este movi-
miento postulaba, románticamente, era una subversión directa de 
los códigos —ilusoria, por otra parte, ya que un código no puede 
ser destruido, tan sólo es posible «burlarlo»—.”

La superació de les lògiques sistemàtiques totèmiques passarà, en 
el nostre cas, per la burla, entenent-la com una eina capaç de sus-
pendre i desplaçar les lleis de tals sistemes, les regles del joc.
Aquesta canvi de paradigma, no obstant, no busca una destrucció 
apocalíptica desoladora que ens deixi sense alè, sinó tot el contrari: 
avivar les llibertats i així la pròpia força vital, creadora i catalitza-
dora de cultura.

[2] Derrida, J. (1986: 207-208)
“No hay nada fuera del texto (il n’y a pas de hors-text)”, extret del 
paràgraf següent: “El tema de la suplementaridad, sin duda, no 
es en ciertos aspectos más que un tema entre otros. Está dentro 
de una cadena, llevado por ella. Quizás se lo podría sustituir con 
otra cosa. Pero sucede que describe a la cadena misma, al ser-cadena 
de una cadena textual, a la estructura de la sustitución, a la articu-
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lación del deseo y del lenguaje, a la lógica de todas las oposiciones 
conceptuales asumidas por Rousseau, y en particular al papel y al 
funcionamiento, dentro de su sistema, del concepto de naturaleza. 
Nos dice en el texto qué es un texto, en la escritura qué es la escri-
tura, en la escritura de Rousseau el deseo de Jean-Jacques, etc. Si 
consideramos, según el propósito axial de este ensayo, que no hay 
nada fuera del texto, nuestra última justificación, por tanto, sería 
la siguiente: el concepto de suplemento y la teoría de la escritura 
designan, como tan a menudo se dice hoy, en abismo, la textualidad 
misma dentro del texto de Rousseau.”

Entenem, doncs, que un text és qualsevol estructura dotada de 
significat, requerida de context i d’interpretació. Alhora, seguint 
la premissa derridiana que contempla que “tot és text”, tot esdevé
inter pretable i tot es troba ja dins d’un context. La translació 
d’aquesta proposició a l’escala humana situa a qualsevol individu 
nouvingut en un marc prèviament ja construït (cultural, social,
polític, ideològic, econòmic, etc.) que l’emmotllarà en una espiral 
viciosa sense sortida. La qüestió a millorar, no obstant, començaria
tant sols per procurar comprendre, en la major globalitat possible, 
aquesta situació, és a dir, ampliar la visió per tal de disposar de 
més mobilitat.

Vásquez Rocca, A. (2016)
“Desconstruir parece significar ante todo: desestructurar o descom-
poner, incluso dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura
conceptual de un determinado sistema o de una secuencia histó-
rica; también, desedimentar los estratos de sentido que ocultan la 
constitución genética de un proceso significante bajo la objetividad 
constituida y, en suma, solicitar o inquietar, haciendo tambalear 
su suelo, la herencia no-pensada de la tradición metafísica.”

“Desde este nuevo concepto de escritura, los reenvíos entre los 
elementos posibilitan la formación de cadenas y de tejidos signifi-
cantes. No sólo un elemento se suma a otros elementos para pro-
ducir la cadena, sino que una cadena se cruza con otras cadenas 
para tejer un texto. El texto emerge de la transformación y en el 
entrecruzamiento con otros textos.”
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“Por eso nada en los elementos, o en el sistema, está en alguna parte,
simplemente presente o ausente, perceptible o imperceptible. De 
un extremo al otro no hay más que diferencias. Con ello, la consti-
tución de todo signo, frase, cadena, texto y discurso, ingresa al 
juego de la diferencia y al trabajo de diferir el sentido. Se producen
cadenas de cadenas, textos de textos, discursos de discursos, lecturas
de lecturas y, en fin, huellas de huellas. En resumen, remontando 
la gramatología al principio mismo de la lingüística.”

“El neologismo de Derrida différance, traducible al español como
«diferimiento», parte del verbo «diferir», cuyos dos sentidos remiten,
primero, al movimiento de retardar o dilatar la realización de algo 
y segundo, a la distinción, lo discernible, lo no idéntico. Ambos
sentidos del verbo se refieren al espaciamiento entre dos artículos 
u objetos. En lingüística, Derrida emplea el concepto différance 
para señalar cómo el sentido de un producto textual siempre es
pospuesto y nunca alcanza una significación plena y única.”

El concepte d’aporia, que més endavant s’esmenta, també ha sigut 
citat de l’article Derrida: Deconstrucción, ‘différance’ y diseminación. 
Una historia de parásitos, huellas y espectros (Vásquez Rocca, 2016):
“La lectura deconstruccionista, o desconstructiva, trata de dar con 
el desliz textual en el que se manifiesta que el significado del texto 
no es justamente el que se está proponiendo, sino otro caso contra-
dictorio. La deconstrucción busca la aporía; “... es la búsqueda vigilante
de esas aporías, puntos oscuros o momentos de autocontra-
dicción donde un texto traiciona involuntariamente la tensión
entre la retórica y la lógica, entre lo que quiere decir manifiesta-
mente y lo que no obstante esta obligado a significar. (norris, 
Christopher, Derrida, Cambridge, Harvard University Press, 
1987, p. 19)”.

[3] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 11) 
“Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, 
cartografiar, incluso futuros parajes.”

Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 386) 
“La variabilidad, la polivocidad de las direcciones es un rasgo esencial
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de los espacios lisos, del tipo rizoma, y que modifica su carto-
grafía. El nómada, el espacio nómada, es localizado, no delimitado.
Lo que sí es limitado, y a la vez limitante, es el espacio estriado, lo glo-
bal relativo: es limitado en sus partes, a las que corresponden direc-
ciones constantes, que están orientadas las unas respecto a las otras, 
divisibles por fronteras, y componibles conjuntamente; y lo limi-
tante (limes o muralla, y ya no frontera), es ese conjunto respecto a 
los espacios lisos que “contiene”, cuyo crecimiento frena o impide,
y que restringe o deja fuera. Incluso cuando sufre su efecto, el 
nómada no pertenece a ese global relativo en el que se pasa de un 
punto a otro, de una región a otra. Más bien está en un absoluto 
local, un absoluto que tiene su manifestación en lo local, y su gesta-
ción en la serie de operaciones locales de orientaciones diversas: el 
desierto, la estepa, el hielo, el mar.”

Ni volem ni ens situem en mapes on l’escala topogràfica del terri-
tori sigui representada en l’exactitud mil·limètrica. Ens conformem 
en les interpretacions del territori a través del gestos cartogràfics 
orgànics, és a dir, en aquells rastres i records subjectius dels espais 
on ens hem mogut i ens movem. La brúixola que orienta i mou al 
cos és llavors la intuïció més que el càlcul.

Feliu i Fabra, M. (2013: 96-97)
“Una de les coses que més em cridaren l’atenció d’aquesta expo-
sició [Fronteres (2007), CCCB] foren els mapes creats per Philippe
Rekacewiz, a través dels quals es situaven les zones conflictives 
tractades: eren mapes dibuixats i pintats a mà, amb llapis de color. 
La cartografia esdevenia mental i emocional a la vegada. Mental 
perquè responia a aquella imatge que hom creu fidel a la realitat del 
territori, precisament per la seva abstracció, exactitud geomètrica i 
a escala, que ens fa oblidar que, de fet, el mapa no deixa de ser una 
representació i, per tant, un punt de vista concret. Però en aquesta 
imatge mental les fronteres esdevenien inexactes i, en aquest sentit,
clamaven el caràcter subjectiu de la seva representació. Eren mapes
emocionals, a través del traçat orgànic del llapis, que en algunes 
línies premia més fort que d’altres, i les feia més gruixudes o més 
primes, i el color més intens o blanquinós, en funció de les vivències
humanes que marcaven la memòria dels territoris representats.”
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És innegable, doncs, que els territoris són confluències múltiples, 
heterogènies i complexes. La reducció, diguem-ne simplista, de 
gran part dels mapes que més s’utilitzen fins a dia d’avui —com 
per exemple el mapa mundi, que exagera la mida de les potencies 
imperials d’Europa i Amèrica del Nord i redueix Amèrica del Sud
i Àfrica— és perjudicial en el moment en que la percepció i
construcció mental del territori esdevé la pròpia imatge del mapa, 
és a dir, el mapa esdevé realitat. Aquesta distorsió pot ser conside-
rada anecdòtica: un error que alguns experts intenten corregir; ara 
bé, el problema radica en la manca de consciència d’aquesta distorsió 
per part de la població no experta, la qual no acostuma a ser avisada 
—educada—, sinó, més aviat, esdevé privada d’aquest coneixement 
per part dels qui el gestionen. Estem parlant d’un abús de poder.
La cartografia de caràcter nòmada —entesa des de la metàfora apli-
cable a qualsevol tipus de territori— esdevé eina combativa,
tan individual com col·lectiva, front aquesta desigualtat que encara 
es perpetua.

Barthes, R. (1994: 139)
“Tan sólo la escritura es capaz de mezclar las hablas (la psicoa-
nalítica, la marxista, la estructuralista, por ejemplo) y constituir 
así lo que se llama una heterologia del saber, darle al lenguaje una 
dimensión de carnaval.

[…] La escritura es lo único que puede desarrollarse sin lugar de
origen; tan sólo ella puede permitirse burlar las reglas de la retó-
rica, las leyes del género, todas las arrogancias de los sistemas: la 
escritura es atópica; respecto a la guerra de los lenguajes, a la que no
suprime, sino que desplaza, anticipa un estado de prácticas de lectura
y escritura en las que es el deseo, y no el dominio, lo que está circulando.”

[4] Barthes, R. (1994: 100-101)
“[...] el susurro de la lengua constituye una utopía.”, extret del parà-
graf següent: “Y en cuanto a la lengua, ¿es que puede susurrar? 
Como palabra parece ser que sigue condenada al farfulleo; como
escritura, al silencio y a la distinción de los signos: de todas maneras,
siempre queda demasiado sentido para que el lenguaje logre el pla-
cer que sería el propio de su materia. Pero lo imposible no es incon-
cebible: el susurro de la lengua constituye una utopía. ¿Qué clase 
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de utopía? La de una música del sentido; por ello entiendo que
en su estado utópico la lengua se ensancharía, se desnaturaliza-
ría, incluso, hasta formar un inmenso tejido sonoro en cuyo seno 
el aparato semántico se encontraría irrealizado; el significante
fónico, métrico, vocal, se desplegaría en toda su suntuosidad, sin 
que jamás se desgajara de él un solo signo (naturalizando esa capa 
de goce puro), pero también —y ahí está lo difícil— sin que el 
sentido se eliminara brutalmente, se excluyera dogmáticamente, 
se castrara, en definitiva. La lengua, susurrante, confiada al signifi-
cante en un inaudito movimiento, desconocido por nuestros
discursos racionales, no por ello abandonaría un horizonte de
sentido: el sentido, indiviso, impenetrable, innominable, estaría, 
sin embargo, colocado a lo lejos, como un espejismo, convirtiendo 
el ejercicio vocal en un doble paisaje, provisto de un «fondo»; pero, 
en lugar de ser la música de los fonemas el «fondo» de nuestros 
mensajes (como ocurre en nuestra Poesía), el sentido sería en este 
caso el punto de fuga del placer. Y del mismo modo que, cuando 
lo atribuimos a la máquina, el susurro no es más que el ruido de 
la ausencia de ruido, igualmente, en relación con la lengua, ese 
susurro sería ese sentido que permitiría oír una exención de los 
sentidos, o —pues es lo mismo— ese sin-sentido que dejaría oír 
a lo lejos un sentido, a partir de ese momento liberado de todas 
las agresiones, cuyo signo, formado a lo largo de la «triste y salvaje 
historia de los hombres» es la caja de Pandora.”

Barthes ens convida a imaginar un paisatge lliure de confrontacions,
bucòlic alhora que industrial —un estadi on la màquina ha estat
assolida, reinterpretada i abraçada—, on la violència del llenguatge
minvà a favor de la comunicació harmònica —humil i pacífica— 
amb la natura, a favor d’una música ambiental —en tal paisatge, on 
el sentit és tant sols un eco llunyà, tota sonoritat s’entremesclaria 
rítmicament, donant a lloc un paisatge sonor holístic (soundscape),
un cant grupal en sincronia—. És el somni utòpic d’una post-in-
dustrial i ecologista Arcàdia —com també la hipòtesi de Gaia de 
James Lovelock, la qual concep Gaia, en referència al planeta Terra,
com un sistema (o macroorganisme) complex els components del 
qual són éssers vius. Tal hipòtesi és possible extrapolar-la tant al 
pla còsmic com al quàntic— que ens agrada imaginar.
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[5] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 362)
“En resumen, cada vez que se confunde la irrupción de la potencia
de guerra con la genealogía de dominación de Estado, todo se vuelve
confuso, y la máquina de guerra ya sólo se puede comprender
bajo la forma de lo negativo, puesto que no se deja subsistir nada 
exterior al propio Estado. Pero, situada de nuevo en su medio de 
exte rioridad, la máquina de guerra presenta otro tipo, otra natu-
raleza, otro origen. Diríase que se instala entre las dos cabezas 
del Estado, entre las dos articulaciones, y que es necesaria para 
pasar de la una a la otra. Ahora bien, “entre” las dos, afirma en el
instante, incluso efímero, incluso fulgurante, su irreductibilidad. 
El Estado no tiene de por sí máquina de guerra; sólo se apropiará 
de ella bajo la forma de institución militar, y ésta no cesará de 
plantearle problemas.”

Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 384)
“Axioma II: La máquina de guerra es una invención de los nómadas 
(en la medida en que es exterior al aparato de Estado y distinta de la 
institución militar). Como tal, la máquina de guerra nómada tiene 
tres aspectos, un aspecto espacial-geográfico, un aspecto aritmético o 
algebraico, un aspecto afectivo.
Proposición V: La existencia nómada efectúa necesariamente las con-
diciones de la máquina de guerra en el espacio.”

[6] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 25)
“Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto 
de puntos y de posiciones, de relaciones binarias entre estos puntos 
y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, el rizoma sólo está 
hecho de líneas: líneas de segmentaridad, de estratificación, como 
dimensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización 
como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multipli-
cidad se metarmorfosea al cambiar de naturaleza. Pero no hay que 
confundir tales líneas, o lineamientos, con las filiaciones de tipo 
arborescente, que tan sólo son uniones localizables entre puntos 
y posiciones. Contrariamente al árbol, el rizoma no es objeto de 
reproducción: ni reproducción externa como el árbol-imagen, ni 
reproducción interna como la estructura-árbol. El rizoma es una 
antigenealogía, una memoria corta o antimemoria.”
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Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 14)
“En un rizoma no hay puntos o posiciones, como ocurre en una 
estructura, un árbol, una raíz. En un rizoma sólo hay líneas.”

La crítica i la deconstrucció de les estructures i sistemes que ens 
proposem desmantellar consisteix, primerament, en destacar 
aquells punts de fortes tensions sobre els quals es construeixen 
i s’ancoren dites estructures. Com un tall estratègic al tendó 
d’Aquil·les d’un gegant —per fer-lo caure—, la fracció d’aquests 
punts o vèrtexs és capaç de generar una dislocació de tot un cos 
monumental, fent-lo caure i posant-lo, si més no certes parts, en 
horitzontal. Aquest és tant sols un primer pas per equilibrar situa-
cions de desigualtat en la qual la lluita organitzada i col·lectiva és 
necessària. Les estratègies següents cal enfocar-les des de la multi-
plicitat i el respecte recíproc, per tal de no perpetuar esquemes 
lògics de dominació ni d’abús de poder, dominants fins avui dia.

Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 19)
“Siempre habría que resituar los puntos muertos sobre el mapa, y 
abrirlos así a posibles líneas de fuga. Y lo mismo habría que hacer
con un mapa de grupo: mostrar en qué punto del rizoma se
forman fenómenos de masificación, de burocracia, de leadership, de 
fascistización, etc., qué líneas subsisten a pesar de todo, aunque sea
subterráneamente, y continúan oscuramente haciendo rizoma.”

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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[7] Barthes, R. (1994: 102)
“[...] es el estremecimiento del sentido lo que interrogo al escuchar 
el susurro del lenguaje, de ese lenguaje que es para mí, hombre
moderno, mi Naturaleza.”

Antich, X. (2016)
“En el xiuxiueig s’expressa la inseguretat d’una identitat que no es 
defensa, que no vol fingir una força que no té, sinó que s’exposa, 
mostrant la seva vulnerabilitat, l ’únic lloc habitable per a qui ha 
renunciat a la violència sobre els altres.”

Barthes, R. (1994: 100)
“Ahora bien, así como las disfunciones del lenguaje están en cierto 
modo resumidas en un signo sonoro: el farfulleo, del mismo modo 
el buen funcionamiento de la máquina se muestra en una entidad 
musical: el susurro.

El susurro es el ruido que produce lo que funciona bien. De ahí 
se sigue una paradoja: el susurro denota un ruido límite, un ruido
imposible, el ruido de lo que, por funcionar a la perfección, no produce
ruido; susurrar es dejar oír la misma evaporación del ruido:
lo tenue, lo confuso, lo estremecido se reciben como signos de la 
anulación sonora.

Así que las que susurran son las máquinas felices. Cuando la
máquina erótica, mil veces imaginada y descrita por Sade, conglo-
merado «imaginado» de cuerpos cuyos puntos amorosos se ajustan 
cuidadosamente unos con otros, cuando esta máquina se pone en 
marcha gracias a los movimientos convulsivos de los participantes, 
tiembla y produce un leve susurro: en resumen, funciona, y funciona
bien. Por otra parte, cuando los actuales japoneses se entregan en 
masa, en grandes salas, al juego de la máquina tragaperras (que 
allá se llama Pachinko), esas salas se llenan del tremendo susurro 
de las bolas, y ese susurro significa que hay algo, colectivo, que está 
funcionando: el placer (enigmático por otras razones) de jugar, de 
mover el cuerpo con exactitud. Pues el susurro (se ve en el ejemplo 
de Sade y en el ejemplo japonés) implica una comunidad de los 
cuerpos: en los ruidos del placer que «funciona» no hay voces que 
se eleven, guíen o se separen, no hay voces que se constituyan; el 
susurro es el ruido propio del goce plural, pero no de masas, de 
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ningún modo (la masa, en cambio, por su parte, tiene una única 
voz y esa voz es terriblemente fuerte).”

[8] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 386)
“En ese sentido, el nómada no tiene puntos, trayectos ni tierra, 
aunque evidentemente los tenga. Si el nómada puede ser denomi-
nado el Desterritorializado por excelencia es precisamente porque 
la reterritorialización no se hace después, como en el migrante, 
ni en otra cosa, como en el sedentario (en efecto, la relación del
sedentario con la tierra está mediatizada por otra cosa, régimen de 
propiedad, aparato de Estado...). Para el nómada, por el contrario,
la desterritorialización constituye su relación con la tierra, por eso se 
reterritorializa en la propia desterritorialización. La tierra se deste-
rritorializa ella misma, de tal manera que el nómada encuentra
en ella un territorio. La tierra deja de ser tierra, y tiende a devenir
un simple suelo o soporte. La tierra no se desterritorializa en su 
movimiento global y relativo, sino en lugares precisos, allí donde
el bosque retrocede y la estepa y el desierto progresan.”

[9] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 14)
“[...] un rizoma o multiplicidad no se deja codificar, nunca dispone 
de dimensión suplementaria al número de sus líneas. En la medida 
en que llenan, ocupan todas las dimensiones, todas las multiplici-
dades son planas: hablaremos, pues, de un plan de consistencia de las 
multiplicidades, aunque ese “plan” sea de dimensiones crecientes
según el número de conexiones que se establecen en él. Las multi-
plicidades se definen por el afuera: por la línea abstracta, línea de 
fuga o de desterritorialización según la cual cambian de natura-
leza al conectarse con otras. El plan de consistencia (cuadrícula)
es el afuera de todas las multiplicidades.”

Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 16-17)
“Continuar siempre el rizoma por ruptura, alargar, prolongar,
alternar la línea de fuga, variarla hasta producir la línea más abstracta
y más tortuosa de n dimensiones, de direcciones quebradas. Conjugar
los flujos desterritorializados. […] Escribir, hacer rizoma, ampliar
nuestro territorio por desterritorialización, extender la línea de
fuga hasta lograr que englobe todo el plan de consistencia en una 
máquina abstracta.”
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Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 25)
“Resumamos los caracteres principales de un rizoma: a diferencia 
de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con 
otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesaria-
mente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego 
regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no-signos. 
El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No es lo
Uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente 
tres, cuatro o cinco, etc. No es un múltiple que deriva de lo Uno, 
o al que lo Uno se añadiría (n+1). No está hecho de unidades, 
sino de dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No 
tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y 
desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, 
sin sujeto ni objeto, distribuibles en un plan de consistencia del 
que siempre se sustrae lo Uno (n-1). Una multiplicidad de este 
tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza
y metamorfosearse.” 

[10] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 18)
“Una de las características más importantes del rizoma quizá sea la 
de tener siempre múltiples entradas; en ese sentido, la madriguera
es un rizoma animal que a veces presenta una clara distinción entre
la línea de fuga como pasillo de desplazamiento, y los estratos de 
reserva o de hábitat (cf. el ratón almizclero).”

Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 15)
“Hay ruptura en el rizoma cada vez que de las líneas segmentarias 
surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del 
rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas a otras. Por eso 
nunca debe presuponerse un dualismo o una dicotomía, ni siquiera
bajo la forma rudimentaria de lo bueno y de lo malo. Se produce
una ruptura, se traza una línea de fuga, pero siempre existe el
riesgo de que reaparezcan en ella organizaciones que reestratifican 
el conjunto, formaciones que devuelven el poder a un significante, 
atribuciones que reconstituyen un sujeto: todo lo que se quiera,
desde resurgimientos edípicos hasta concreciones fascistas. Los 
grupos y los individuos contienen microfascismos que siempre
están dispuestos a cristalizar.”
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Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 14)
“La línea de fuga señala a la vez la realidad de un número de dimen-
siones finitas que la multiplicidad ocupa efectivamente; la imposibi-
lidad de cualquier dimensión suplementaria sin que la multiplicidad
se transforme según esa línea; la posibilidad y la necesidad de
distribuir todas esas multiplicidades en un mismo plan de consis-
tencia o de exterioridad, cualesquiera que sean sus dimensiones.”

L’ètica i la moral, invencions artificials humanes extrapolades del 
que podríem anomenar naturalesa, funcionen, a dia d’avui —tot i 
que, en alguns casos, això és qüestionable—, com a pedra angular 
sobre la qual s’erigeixen cultures i, fins i tot, la pròpia significació 
d’humanitat —així com la seva posició i rol en aquest món—.
Basades,sobretot, en interpretacions dicotòmiques sobre la realitat,
les religions foren les encarregades de promoure ideologies plenes 
de conseqüències i repercussions tant físiques com espirituals: la 
concepció dicotòmica del bé i mal, les distincions i el distanciament
entre quelcom sagrat-profà, el sentiment de culpa a través del pecat,
el karma, etc. —Malgrat que el pes de la religió ha perdut força en 
certes societats contemporànies, com és el cas de l’occidental, moltes 
lògiques segueixen vigents, dislocades, degut a la secularització—.

Ara bé, per què carregar amb aquestes pedres primitives que difi-
culten el moviment i no són garantia de satisfacció —ja no de pau 
o felicitat, que malinterpretades podrien incloure’s dins d’una
dicotomia, sinó de calma interna que alliberi i assossegui
les explosions internes, els desitjos—? És més: per què autoin-
flingir-se amb constriccions mentals si som capaços d’entendre 
la multiplicitat inherent de l ’existència —és a dir, pensar en la
infinitud—? La naturalesa  és quelcom canviant, així com ho som 
nosaltres —evidentment, nosaltres som naturalesa, així com ho 
són els objectes artificials que projectem. No utilitzem com una 
sentència la distinció entre artificial i natural: entenem que les
dicotomies racionals són productes particulars de la humanitat, no 
de l’entramat total de l’existència—; les lleis haurien de recordar
la seva funció comunicativa, política, basada en un principi rela-
cional i —per què no?— igualitari, per tal de buscar comunions 
més que sepultar i desterrar a qui no passi sota el seu arc.
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Al llarg d’aquest assaig procurarem escriure en
plural. Amb la força i la funció característica 
d’un mantra, ens esforçarem per posar en valor 

i abraçar les nostres contradiccions, les nostres arrels 
més diverses i els nostres caràcters múltiples, presents 
dins la finitud de l’individu.

E ns esforçarem, també, en fer un ús fluïd i altern 
de les terminacions de gènere,  procurant donar
més força a les femenines, des d’una posició

política conscient d’aliança amb el feminisme.

1.2. Pulsions internes

Braidotti, R., 2000. Sujetos nómades. Buenos Aires: Paidós. 

" Desde una perspectiva nómade, 
la política es una forma de intervención que obra 
simultáneamente en los registros discursivo y
material de la subjetividad; de modo que tiene 
que ver con la capacidad de establecer múltiples
conexiones. Lo político es precisamente esa
conciencia de la constitución fracturada del
sujeto, intrínsecamente basada en el poder, y la 
búsqueda activa de posibilidades para resistir a 
las formaciones hegemónicas."

Braidotti, R. (2000: 76)

!
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Abans de la situació de confinament —recordem que el confina-
ment començà a Espanya al març del 2020—, les meves pulsions 
internes es negaven a esculpir un territori i definir-lo com a propi; 
tampoc els entusiasmava la idea de construir una llar en un lloc fix 
i per tant inamovible. En contraposició, allò nòmade els agradava i 
els confortava. Ens sentíem còmodes en allò vinculat al moviment 
i al traç. Sentíem que la nostra llar eren aquestes pulsions volàtils,
metamòrfiques, les quals ens permetrien derivar per territoris ja 
existents sense el sobrepès d'un llast incòmode. Decidia que el meu 
treball esdevingués un joc, més que un treball, que em permetés 
lluitar contra aquestes incomoditats, llasts o pedres angulars sobre 
les quals s'erigia la urbs —tant local com global— que habitava. 
Creia idònia i coherent la proposta de moure per translació certs
elements simbòlics concrets que conformen aquests paisatges,
remarcant-ne així la seva anacronia o insostenibilitat present, és 
a dir, posar de manifest la pols acumulada en ells i en el seu perí-
metre. La taca que aquesta pols ha imprès apareix a la superfície i
mostra l'impacte i l 'erosió del símbol abstret: l 'interior roman 
intacte, protegit pel privilegi de trobar-se situat al nucli, mentre 
l'exterior, desemparat, s'ha desgastat progressivament. Aquestes 
abstraccions o desplaçaments, degut al que podríem considerar 
principi de conservació de la matèria, s'uneixen a altres elements 
simbòlics, engendrant així cossos híbrids, més o menys insòlits. És 
propi que en aquest tipus de revoltes/reformulacions s'aixequi pols, 
no és d'estranyar que certes persones es puguin sentir molestes i
irritades pel canvi. És una recomanació pels qui netegen, així com 
pels qui es vulguin quedar durant la neteja, utilitzar eines que 
els permetin respirar. Avisem que ens els temps que vindran, la 
pols —entesa com la sedimentació de lògiques caduques, micro-
partícules de llasts, quasi invisibles a la percepció habitual norma-
litzada— romandrà suspesa en l'aire. I és que l'objectiu inicial 
era posar la casa de cap per avall, fer dissabte amb un plomall: 
aconseguir suspendre en l'aire —no deixar sedimentar, és a dir,
mantenir en un estat de crisi de contínua— la pols de tota la casa, 
l'estructura o tinglado que teníem muntada. De fet, poder fins i 
tot veure-la, localitzar-la, amb l'ajuda de la llum que entra per les 
finestres. Sabíem, no obstant, que no era una feina que podríem 
assolir tant sols en un dia, ni tampoc en solitud. 
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Per altra banda, l'allunyament de la urbs —ens referim a la frenè-
tica Barcelona— i el retir privilegiat a casa dels meus pares —a 
Reus, ciutat-poble capital de comarca— m'ha fet digerir aquestes 
idees-llavor comentades anteriorment. El nostre posicionament, és 
a dir, la nostra resposta, segueix sorgint de la pròpia incomoditat 
ètica i moral respecte a l'actualitat. El que abans era un rebot o
gairebé un insult a una obligació, ara és una utilitat real per recons-
truir els dies que vindran, si més no, els nostres.

Em fascina, alhora, com la mateixa base que havia projectat pot 
ser reconduïda i reinterpretada des d'un gir de timó; com hem dit, 
el que havia de funcionar com un dispositiu bomba, ara esdevé, al 
mateix temps —ja que no perd aquesta funció segons el context 
en el que s'utilitzi—, un dispositiu creador.

Aquest projecte, doncs, esdevé una exploració personal —i com 
tota exploració, implica aventura i autosuperació—. Podem dir 
que, en certa manera, esdevenim —seguim sent— Homer, però 
Ítaca ja no és un indret fix ni singular. Ens expliquem: es tracta
d'una reinterpretació de l'Odissea, que suposaria una promoció
simbòlica d'uns valors de la societat arcaica grega —sobre la qual es 
funda Europa. Compartim la visió derridiana del retorn constant
a l'origen grec per entendre la nostra cultura, d'on venim, per poste-
riorment transformar tal origen. En tal moviment de ruptura i 
transformació sorgeix la tensió, tan fructífera pel filòsof francès
com per nosaltres— i els quals busco posar en crisi de manera 
conscient, on, en aquesta reinterpretació, no obstant, Ítaca, ente-
nent-la com la utopia lliure d'esquemes lògics de dominació i 
violències individualistes, no és un paratge fix, sinó que es troba 
en constant transformació. Seguint la lògica del rizoma, estaríem 
parlant de múltiples Ítaques possibles les quals muten segons la 
ruta que es pren.

Mutaciones

En un corredor vi una flecha que indicaba una dirección y 
pensé que aquel símbolo inofensivo había sido alguna vez 
una cosa de hierro, un proyectil inevitable y mortal, que 
entró en la carne de los hombres y de los leones y nubló 
el sol en las Termópilas y dio a Harald Sigurdarson, para 
siempre, seis pies de tierra inglesa.

Días después, alguien me mostró una fotografía de 
un jinete magiar; un lazo dado vueltas rodeaba el pecho 
de su cabalgadura. Supe que el lazo, que antes anduvo 
por el aire y sjuetó a los toros del pastizal, no era sino una 
gala insolente del apero de los domingos.

En el cementerio del Oeste vi una cruz rúnica, labrada
en mármol rojo; los brazos eran curvos y se ensanchaban 
y los rodeaba un círculo. Esa cruz apretada y limitada 
figuraba la otra, de brazos libres, que a su vez figura el 
patíbulo en que dios padeció, la «máquina vil» insultada 
por Luciano de Samosata.

Cruz, lazo y flecha, viejos utensilios del hombre, hoy 
rebajados o elevados a símbolos; no sé por qué me mara-
villan, cuando no hay en la tierra una sola cosa que el
olvido no borre o que la memoria no altere y cuando nadie
sabe en qué imágenes lo traducirá el porvenir.

Borges, J (1987: 49-50)

Borges, J., 1987. El Hacedor. Madrid: Alianza Editorial.

Fig. 4
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1.3. Context i motivacions
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Antropocentrisme, colonialisme, eurocentrisme, especisme,
racisme, capitalisme neoliberal, acceleracionisme, productivisme, 
logocentrisme i falogocentrisme, individualisme, egocentrisme 
i narcisisme, heteropatriarcat. Ens sembla que algun ens n'hem 
deixat. Oh-dearism! (Curtis, 2009) Quins temps de tempesta! 
En tots aquests sistemes teòric-pràctics —o dispositius—, hege-
mònics, hi ha assumpcions de desigualtat, de violència, de domi-
nació, d'exercici i abús de poder. Les seves lògiques, que fomenten
la competitivitat, estan adherides en gairebé tota l'extensió del 
teixit cel·lular que construeix els òrgans dels cossos on vivim, que 
som —tant individuals com col·lectius—, com si d'un virus es 
tractés; en altres paraules, la cultura occidental globalitzada —i 
per tant, altres cultures/subcultures adjacents— està impregnada 
d'aquest verí en quasi totes les seves parts. Normalitzades i legiti-
mades acrítica i incondicionalment, aquestes lògiques de compe-
tència, des d'una òptica catastrofista, podrien acabar amb la nostra 
pròpia vida, és a dir, són potencialment assassines.

És un virus —el coronavirus sars-cov-2—, curiosament, el que 
ha sigut capaç de provocar un sotrac a l'actual sistema capitalista,
evidenciant-ne encara més les seves falles. Gran part de la població 
humana, durant un temps indefinit, ha sigut desmobilitzada —a 
causa de les mesures de confinament i distanciament social—
degut a aquesta situació pandèmica global; la incertesa i la intran-
quil·litat brota quan els òrgans estatals col·lapsen i ningú és capaç
d'assegurar res, desemparant així, una vegada més, als qui es
troben en situació de desavantatge i subalternitat. Aquest context 
evidencia la urgència d'un discurs crític envers uns valors hegemònics
en la societat occidental globalitzada: des de la cultura del consum
dins un sistema basat en el capital, fins als esquemes lògics conser-
vadors que accepten l'esdevenir històric com una evolució d'un 
conflicte constant antagònic, dicotòmic, que perpetua les desi-
gualtats i privilegia tant sols el nucli.

Holly Herndon - Extreme Love (2019)

The last question was asked for the first time when we stepped

into the light. Just before then, it was wild 
 

Microbes still swarmed through our body: those minds inside us

and crawling at our feet, exerting their weird controls. We always

knew they were there but didn't really understand them. We

couldn't see them, but they were watching over us the whole time 

If we listened carefully, we could hear these little rulers in our gut.

They worked together, naturally decentralized. Their form was

spread out, unlike ours used to be. They knew how to get us to

spread their families, making us sneeze, or cough, or rub our nose...

or even give a kiss

Thriving in extreme conditions, they proved to be more fit, better

at taking the next leap. There was no doubt they could travel

through space. Distributed by meteoroids, asteroids, comets,

planetoids, and spacecraft, they might carry something of us as a

parasite to the future 
 

Here at the edge of the world, we're calling you to join us,

Ancestor+. In the Communion of Open Pores, existence is no

longer enclosed in the body. We are not a collection of individuals,

but a macroorganism living as an ecosystem. We are completely

outside ourselves, and the world is completely inside us 

 

Is this how it feels to become the mother of the next species? To

love them more than we love ourselves, like an extremophile?

Holly Herndon planteja en aquesta cançó una crítica a l'individualisme 
humà i l'antropocentrisme —arrogant— que situa a l'espècie humana a 
la cúspide de l'evolució. Es planteja una alternativa a l'evolució humana 
en la que es suggereix que els humans són mers recipients-portadors 

de microorganismes extremòfils, capaços de sobreviure en entorns 
extrems i durs. Suggereix, fins i tot, que els éssers humans haurien 
d'acceptar aquesta condició “d'avantpassats” i “convertir-se en la

mare de la següent espècie”.

Holly Herndon planteja en aquesta cançó una crítica a l'individualisme 
humà i l'antropocentrisme —arrogant— que situa a l'espècie humana a 
la cúspide de l'evolució. Es planteja una alternativa a l'evolució humana 
en la que es suggereix que els humans són mers recipients-portadors 

de microorganismes extremòfils, capaços de sobreviure en entorns 
extrems i durs. Suggereix, fins i tot, que els éssers humans haurien 

d'acceptar aquesta condició “d'avantpassats” i “convertir-se en la mare 
de la següent espècie”.

Holly Herndon planteja en aquesta cançó una crítica a l'individualisme 
humà i l'antropocentrisme —arrogant— que situa a l'espècie humana a 
la cúspide de l'evolució. Es planteja una alternativa a l'evolució humana 
en la que es suggereix que els humans són mers recipients-portadors 

de microorganismes extremòfils, capaços de sobreviure en entorns 
extrems i durs. Suggereix, fins i tot, que els éssers humans haurien 

d'acceptar aquesta condició “d'avantpassats” i “convertir-se en la mare 
de la següent espècie”.
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Marina Garcés (2019: 7) és contundent quan proclama que el món 
contemporani és completament antiil·lustrat [11]; a diferència de 
ser una tasca dinàmica i revolucionaria —com ho va ser al segle 
XVIII la Il·lustració, entenent-la com el combat entre la creduli-
tat i els seus corresponents efectes de dominació [12]—, aquest 
temps provoca una guerra sense esperances. La causa d'aquesta 
impotència l'atribueix al que ella anomena analfabetisme il·lustrat: 
“ho sabem tot però no podem fer res” [13]. Alhora, la condició 
pòstuma que se'ns inculca i reproduïm —conseqüent i posterior a 
la modernitat, que va dissenyar un futur per a tots, i a la postmo-
dernitat, que va celebrar un present inesgotable per a cadascú— 
provoca un efecte
desmobilitzador; com diu Marina Garcés, “que tot alliberament 
desemboca en noves formes de dominació encara més terribles i
que tot saber mobilitza noves relacions de poder és una obvietat.
Però també és l'argument reaccionari amb el qual s'ha condemnat
qualsevol intent radical de transformar el món i d'impulsar el 
desig, personal o col·lectiu, d'emancipació. Així, hem arribat
a acceptar, com un dogma, la irreversibilitat de la catàstro-
fe.” [14]. Per avarícia i voluntat de poder, és propi que certs
aparells de poder hegemònics, com en són exemple certs
partits polítics conservadors i/o oportunistes o certes empreses
partidàries del capitalisme neoliberal —des de multinacionals 
fins a petites o mitjanes empreses—, pretenguin apropiar-se 
i/o ridiculitzar els moviments i forces de protesta subversives,
mitigant-los així per poder perpetuar els seus privilegis vigents.
Ni tant sols la llum pot escapar d'un forat negre.

En aquesta situació, la creença i la credulitat esdevenen catalitza-
dores, capaces d'infondre esperança o generar catàstrofe. La mani-
festació de la veritat s'ha vist diferida a causa de la sobresaturació 
d'informació que contínuament es propaga: els mitjans ho ano-
menen postveritat. És fàcil sentir-se aclaparada enmig d'un mar sense
referències fixes ni eines que serveixin de guia. Però és aquest mateix 
territori, aquest tipus de topologia iterant, el que hem de natura-
litzar i habitar de manera conscient. Si el que es vol es seguir vivint 
amb dignitat —el que Marina Garcés anomena vida vivible o temps 
vivible—, cal fer un esforç per no deixar-se anar, per no naufragar, 

[11] Garcés, M. (2019: 7)
“El món contemporani és radicalment antiil·lustrat. Si Kant, el
1784, anunciava que les societats europees estaven, aleshores, en 
temps d'il·lustració, avui nosaltres podem dir que estem, en el planeta
sencer, en temps d'il·lustració, avui nosaltres podem dir que estem, 
en el planeta sencer, en temps d'antiil·lustració. Ell usava el terme 
en un sentit dinàmic: la il·lustració no era un estat, era una tasca. 
Nosaltres també: l'antiil·lustració no és un estat, és una guerra.”

[12] Garcés, M. (2019: 33)
“Entenc la Il·lustració com el combat entre la credulitat i els seus
corresponents efectes de dominació. En el gir del segle XVII al 
XVIII es va donar a Europa un ampli moviment il·lustrat que no es 
va definir per un projecte comú sinó pel rebuig compartit de l'autori-
tarisme sota les seves diferents formes (polític, religiós, moral, etc.).”

[13] Garcés, M. (2019: 33)
“La nostra impotència actual té un nom: analfabetisme il·lustrat. 
Ho sabem tot però no podem fer res. Amb tots els coneixements 
de la humanitat a l'abast, només podem frenar o accelerar la nostra 
caiguda a l'abisme.”

Garcés, M. (2019: 45-46)
“Amb el combat contra la credulitat apareix un nou problema: no 
n'hi ha prou de tenir accés al coneixement disponible del nostre 
temps, sinó que el que és important és poder relacionar-nos-hi de 
manera que contribueixi a transformar-nos a nosaltres el nostre
món cap a bé. Si ho sabem potencialment tot però no podem
assolir res, de què serveix aquest coneixement? Caiem en la
mateixa inutilitat, redundància i desorientació que denunciava la 
Il·lustració. Credulitat sobreinformada. Cal anar més enllà, per 
tant, de la lluita pel lliure accés al coneixement, que és condició 
necessària però no suficient per a l'emancipació.

[...] el coneixement no és una determinada informació o un deter-
minat discurs sobre alguna cosa, sinó una manera de relacionar-nos 
amb l'ésser, amb l'ésser del món que ens envolta i amb el propi, si és 
que es poden separar. El problema de l'accés, per tant, no és el de la 
disponibilitat sinó que és el problema del camí, d'una aproximació 
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per no ofegar-se en aquest paisatge pòstum [15] d'insostenibilitat 
—en un planeta finit el desenvolupament il·limitat no és viable; 
és obvi que les bombolles especulatives estan al límit d'esclatar (si 
es que no estan esclatant ja), i el col·lapse i la inestabilitat que se'n
vessa/vessaria alimenta els relats apocalíptics—. La força per com-
batre la credulitat opressora i desmobilitzant naixerà de la nostra 
relació amb la realitat, és a dir, de la nostra posició i mode d'esde-
venir al món [16]. La contemplació, serena i activa, així com la
comprensió —entesa com una assimilació d'allò que es contempla—
de cada situació han d'esdevenir els nostres instruments d'orien-
tació. Aquest imperatiu —l'únic que espero fer— serà possible a 
través del nostre esforç i la nostra fe; la comprensió, la revelació o 
la il·luminació —o com se li vulgui dir— no serà un objectiu, sinó 
que esdevindrà el propi camí i la força per caminar.

Ens sembla evident: és necessària la crítica —que implica l'auto-
crítica— per apropar-se a la comprensió.

La situació és d'emergència, les reformes i les transformacions polí-
tiques, socials, econòmiques, culturals, etc., són urgències contem-
porànies: com una plaga que arrasa la fauna i la flora autòctona,
estem invadides per uns valors caducs i arrelats que progressivament 
ens estan assassinant. Els simulacres i l'experimentació postmoderna
hipernormalitzen una falsa ingenuïtat respecte al crim [17]: en la 
infinitud de les seves bombolles no es habitual observar el punt 
de vista dels qui són abusats en mans dels qui desitgen recreació. 

Des del cansament i la impotència sorgides per la manca d'escolta 
ens rebel·lem per revelar allò invisible, ocult, desapercebut, inco-
negut, improfanable, inabastable. Així com Sade i els llibertins
s'alçaren sobirans de la seva pròpia vida per rendir culte a l'èxtasi de 
la comunitat orgiàstica [18], així com Bataille va proposar admetre,
des de la consciència i la comprensió, el caràcter cruel d'aquest 
crim llibertí i de la violència inherent a la naturalesa —a la con-
dició humana— [19] per fer front a l'angoixa del que reprimim. 
Encarar i afrontar l'horror d'aquesta condició —alguns en dirien 
perdre'n o deixar enrere certa humanitat— podria alçar-nos —ens 
disculpem per utilitzar tal metàfora sobre la verticalitat, ja que la 

que implica un desplaçament. [...] la relació amb la veritat altera 
la nostra posició i el nostre mode de ser, amb sentit, al món. És
comprensió o, en clau més religiosa, il·luminació o revelació.”

[14] Garcés, M. (2019: 10)
“Que tot alliberament desemboca en noves formes de dominació 
encara més terribles i que tot saber mobilitza noves relacions de 
poder és una obvietat. Però també és l'argument reaccionari amb 
el qual s'ha condemnat qualsevol intent radical de transformar 
el món i d'impulsar el desig, personal o col·lectiu, d'emancipació. 
Així, hem arribat a acceptar, com un dogma, la irreversibilitat de 
la catàstrofe. Per això, més enllà de la modernitat, que va dissenyar 
un futur per a tots, i la postmodernitat, que va celebrar un present 
inesgotable per a cadascú, la nostra època és la condició pòstuma: 
sobrevivim, els uns contra els altres, en un temps que només resta.”

Garcés, M. (2019: 10-11)
“I si ens atrevim a pensar, de nou, la relació entre saber i eman-
cipació? Semblen paraules gastades i ingènues. Però precisament 
aquest és l'efecte desmobilitzador que el poder persegueix actu-
alment: ridiculitzar la nostra capacitat d'educar-nos a nosaltres 
mateixos per construir, junts, un món més habitable i just. Se'ns 
ofereixen tota mena de gadgets per a la salvació: tecnologia i dis-
cursos a la carta. Líders i banderes. Sigles. Bombes. Se'ns embarca 
en projectes d'intel·ligència delegada, en els quals per fi podrem 
ser tan estúpids com els humans hem demostrat ser, perquè el 
món i els seus dirigents seran intel·ligents per a nosaltres. Un món 
smart per a uns habitants irremeiablement idiotes.”

[15] Garcés, M. (2019: 16)
“El nostre post- [en referència a la postmodernitat, el posthuma-
nisme, etc.] és el que ve després del després: un post- pòstum, un 
temps de pròrroga que ens donem quan ja hem concebut i en part 
acceptat la possibilitat real del nostre propi final.”

Garcés, M. (2019: 23)
“Si el present de la condició postmoderna se'ns oferia sota el signe de 
l'eternitat terrenal, sempre jove, el present de la condició pòstuma
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intenció d'aquest projecte és promoure l'horitzontalitat— capaços 
per superar l'espiral dialèctica atrapada en el seu recorregut, en el 
seu marc. Cal superar el vertigen dels límits del pensament, de la
tradició, de la cultura, per abraçar tot allò que es descarta i menysprea;
si la voluntat és abraçar al monstre, canalitzar les pulsions
més internes, benvingut sigui el simulacre!, ara bé, des del respecte,
responent a la repercussió dels nostres actes i comprenent
la reciprocitat de l'intercanvi. El monstre ha de voler abraçar-nos,
l'altre o els/les altres han d'acceptar la proposta.

se'ns dóna avui sota el signe de catàstrofe de la terra i de l'esteri-
litat de la vida en comú. El seu temps ja no invita a la celebració, 
sinó que condemna a la precarització, a l'esgotament dels recursos 
naturals, a la destrucció ambiental i al malestar físic i anímic. De 
la festa sense temps, al temps sense futur.”

[16] Garcés, M. (2019: 46)
“[...] la relació amb la veritat altera la nostra posició i el nostre 
mode de ser, amb sentit, al món. És comprensió o, en clau més 
religiosa, il·luminació o revelació.”

[17] Garcés, M. (2019: 28)
“Aquesta és, potser, la debilitat de la cultura postmoderna, amb 
tot el que també va ser capaç d'obrir: que el present etern del simu-
lacre va oblidar i negar la mort, encara que en parlés. Va acollir 
la finitud i la fragilitat, però no la mort de morir i de matar. Més 
concretament, va oblidar la distinció entre morir i matar, entre la 
finitud i l'extermini, entre la caducitat i l'assassinat.

Com Baudrillard intuïa, el simulacre va ocultar el crim. Ens va
impedir, així, pensar que la mort que avui acceptem com l'horitzó passat
i futur del nostre temps no és l'horitzó de la nostra condició mortal 
sinó el de la nostra vocació assassina. És el crim. És l'assassinat.”

Garcés, M. (2019: 24)
“Amb aquest horitzó, l'acció col·lectiva (ja sigui política, científica 
o tècnica) ja no s'entén des de l'experimentació sinó des de l'emer-
gència, com a operació de salvació, com a reparació o com a rescat.”

[18] Baigorria, O. (2002: 92)
“«La grandeza de Sade», puntualiza Roland Barthes, «no es haber
celebrado el crimen, la perversión, ni haber empleado para esta
celebración un lenguaje radical; es haber inventado un discurso para-
dójico (puro de toda doxa)». Para Sade, sólo hay erotismo si se
razona el crimen, si hay arenga, filosofía, disertación, sometimiento
de la escena erótico-criminal al lenguaje que la justifica y la ofrece 
como programa. Así, esa escena sólo existe en forma proporcional 
al discurso que se le aplica, un discurso cuya función es concebir 
lo inconcebible.”

Fig. 5
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Baigorria, O. (2002: 93)
“Los personajes del universo sádico pueden gozar en una orgía 
tanto como en el robo, los tormentos, el asesinato, la ruina de una 
familia o de un país entero. Si esto hoy lo sabemos es gracias a la 
lenta incorporación de la enseñanza que dejó Sade. La intención 
del discurso sádico fue —según la interpretaci6n de Bataille— ni 
mis ni menos que hacer que ingrese en la conciencia exactamente 
aquello que a la conciencia le resulta insoportable.

«Sade quería indignar a la conciencia; también hubiese querido 
aclararla, pero no pudo indignarla y aclararla al mismo tiempo. Sólo
actualmente comprendemos que, sin la crueldad de Sade, no hubié-
semos abordado fácilmente ese dominio otrora inaccesible en el que se 
disimulaban las verdades más penosas». (El erotismo, Editorial Sur, 
Buenos Aires, 1960, p. 196)”

[19] Baigorria, O. (2002: 94-95)
“Con humildad, pasión y estremecimiento, la humanidad debería 
tomar nota del horror al que es capaz de llegar. La virtud de Sade 
habría sido la de preparar el camino para que el hombre común, 
normal, de nuestros días, en vez de apartar con espanto los efectos 
más escandalosos de esos impulsos criminales —y profundamente
humanos— los acepte con pleno derecho. La única salida, dice
Bataille, es la conciencia: 
«Ahora el hombre normal sabe que su conciencia tenía que abrirse 
a lo que la había irritado más violentamente: lo que nos irrita más 
violentamente está en nosotros» (El erotismo, Editorial Sur, Buenos 
Aires, 1960, p. 196)”
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1.4. Objectius del projecte

Aquest projecte és un assaig en tant que es crea a través 
de la prova-error-reflexió. Les intencions, resumides en 
aquest apartat, són desglossades més detalladament a 
la “Zona 2” —pàgina 69—.
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Manifestar de manera burlesca i serena un posicionament crític
alternatiu i divergent a un pensament homogeni hegemònic. Aquest 
posicionament esdevé polític —i vital— en tant que busca posar-se 
en relació amb els altres —entenent l'alteritat com a diversitat i di-
ferència—, procurant situar-se, entendre i actuar en conseqüència 
a la posició conscient establerta. La manifestació esdevé poètica en 
tant que utilitza la metàfora com a dispositiu desterritorialitzador i 
reterritorialitzador, és a dir, com a eina per violentar, dislocar i re-
col·locar —el procés de dislocació i recol·locació esdevé una translo-
cació; vegis el caràcter no destructiu que es procura utilitzar— cert 
símbol solidificat o ocult pel sediment de la tradició o la perpe-
tuació d'un status quo, atribuint-li així el caràcter mòbil i mutable el 
qual li pertany. En suma, el desplegament de tal posicionament es 
procura dur a terme a través del suggeriment, el qual permet certa 
obertura i sinuositat —cert diàleg— en quant a l'apropament cap 
a tal posició.

Volem remarcar, per una banda, que el nostre esforç s'encamina a
horitzontalitzar el poder i a abraçar la diferència, per tant, ni la impo-
sició del discurs ni la demagògia són esquemes lògics o mètodes 
que ens semblin adients, com tampoc ho és el conflicte guiat per 
l'odi o la por. Per l'altra, la ambigüitat superficial o l'aparent absur-
ditat que en poden resultar no funcionen com vies d'escapament 
moral, sinó més aviat esdevenen nodes d'entrada, de caràcter lúdic, 
a un xarxa de compromisos la qual esdevé tal posicionament, serè, 
diguem-ne, de sobirania moral, i el qual ens il·lusiona compartir i 
avivar col·lectivament.

1.5. Metodologia intuïtiva
o impulsos en contra la idea de mètode
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Premeditar una metodologia és característic d'un procés de disseny 
—així com de guerra o de marketing—. La paraula mètode prové 
del grec μεθοδος —methodos—, formada per meta —afora o més 
enllà— i hodos —camí o viatge—. Mètode, per tant, fa referència 
al pla i a la manera de viatjar, com també de fer qualsevol cosa, més
enllà del camí o el destí en si mateix, els quals serien els resultats 
finals. És un comportament propi del nostre pensament tradicional
com a espècie establir estratagemes per superar i burlar obstacles 
—obiectus—, entrebancs, trampes —la idea de trampa suposa una 
situació de conflicte amb l'alteritat. Implica una divisió en tant 
que individu per una banda i la resta per l'altra, on s'hi troben tals
trampes, que volen agredir-lo, sotmetre'l i, en última instància, 
matar-lo per tal de beneficiar-se'n— o qualsevol mena d'imprevist 
aparegut en el camí. L'acció de rumiar estratègies té la finalitat de 
violentar l'alteritat —que en un primer moment fora la naturalesa,
essent ara, en un context occidental, principalment la cultura i
l'artificialitat (ens referim a la naturalesa dissenyada, a la matèria 
(en grec ὕλη [hūlē]) projectada)— per tal d'aconseguir la victòria 
i el benefici propi, extreure'n profit. No podem obviar el caràcter 
bèl·lic i maquiavèl·lic d'un procés tal. La sistematització d'estratègies 
—que, com ja hem dit, impliquen desigualtat i abús de poder—
tradicionals suposaria acceptar unes lògiques i unes dinàmiques 
contradictòries als objectius que plantegem. Per aquest motiu, 
aquest projecte es desenvolupa de manera intuïtiva, des d'unes 
pulsions que sorgeixen —han sorgit (i creiem que seguiran sor-
gint)— sobre la marxa, i a causa i entorn les quals funcionem. No 
ens referim tant a deixar-nos endur per les corrents sinó a escoltar
i situar-nos de manera sincrònica amb la situació. No som tant 
il·luses com per pretendre sobreviure en el que ens presenten com 
—i forcen, sobretot ideològicament, a ser— camp de batalla sense
maquinaria de guerra pròpia —com ja hem dit, la cultura i la
tradició occidental (ens referim a les grans cultures actuals hegemò-
niques sorgides a partir del model de pensament de l'antiga Grècia 
i Roma), actualment en procés de globalització, absorció i homo-
geneïtzació, es fonamenten sobre estructures de pensament binari, 
les quals, naturalment, generen conflicte—. Les nostres màquines de 
guerra són vaporoses, volàtils i amb un sistema descentralitzat; la 
descentralització, rizomàtica, permet que els mètodes que s'emprin 
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en cada node puguin esdevenir fins i tot contradictoris. Només és 
fix l'objectiu de fer trontollar la megamasmorra occidental.

En tant que analitzant el que ha passat durant el procés d'aquest 
projecte, sabem que se'n destaquen tres processos —o tres veus— 
particulars els quals s'han desenvolupat simultàniament, en paral·lel,
en sincronia, i s'han comunicat constantment, interrelacionant-se i 
retroalimentat-se. Aquests tres nodes entre els quals hem oscil·lat
són: els referents de pensament estudiats, el guionatge de les
propostes formals —en codificacions performàtiques— i la creació 
matèrica d'un capgròs —que s'inclou en Rebis, la grella (o Hipòtesi 
d'un desastre), una de les tres propostes formals—.
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Voldríem ser concises, precises, anar al gra. Posar la bala —i tot 
el nostre cos— allà on hem posat la mirada.

L'adjectiu "concís" ve del llatí concisus, participi del verb concĭdere,
que significa tallar en fragments, trossejar, i a vegades també
massacrar i abatre. El verb concĭdere, per la seva part, es compon 
del prefix "con-" —conjuntament, acció global— i el verb caedĕre 
—tallar, també ferir i matar—. Sense voler-ho ja estem parlant de 
matar; la bel·licositat, ja sigui per raons culturals o biològiques, 
forma part de la nostra forma d'esdevenir. 

George Lakoff i Mark Johnson (2004: 40) posen de manifest, a 
través de l'estudi de les expressions metafòriques referides a la 
discussió, com el diàleg i la violència es relacionen en el nostre 
sistema de comprensió, en el nostre llenguatge ordinari —que 
en la major part és de naturalesa metafòrica. Recordem que les
metàfores segueixen el principi de la différance de Derrida: allun-
yen i postposen la realitat de la seva representació, complexifi-
cant-ne la comprensió—.

La violència en el procés comunicatiu sorgeix de l'artefacte, de
l'objecte i/o dispositiu que anomenem llenguatge (Agamben, 2008: 
39), que és allò que intermèdia i —per tant— genera una dis-
cussió, que s'entremet en el torrent de la comunicació. S'hipote-
titza i es relata que el llenguatge és aquell dispositiu que capturà
a la comunitat de primats —anteriorment lliures de l 'escla-
vitud artificial que, posteriorment, els convertí en humans. Tal estat
primitiu o d'animalitat és al que es refereixen Deleuze i Guat-
tari amb l'esdevenir animal (Díaz, 2013)—. Deixar-se capturar
pel llenguatge suposà la subordinació a una tecnologia, així com 
disciplinar-se per aprendre'n les seves convencions. Tal subordi-
nació al llenguatge, probablement, va ser el preu que pagaren els 
humans per intentar subordinar allò del que, conseqüentment, ells 
mateixos se'n separaren. Ens referim a que l'aparició dels signes, 
probablement, fora la causa de l'aparició del concepte de diferèn-
cia —no entrarem en el debat sobre si va ser primer el concepte 
o el signe—, del jo i de l'altre. A partir d'això —de l'aparició de 
la cultura en la seva forma més primigènia [20]—, els processos 

UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA
Tus afirmaciones son indefendibles.

Atacó todos los puntos débiles de mi argumento.
Sus críticas dieron justo en el blanco.

Destruí su argumento.
Nunca le he vencido en una discusión.
¿No estás de acuerdo? Vale, ¡dispara!
Si usas esa estrategia, te aniquilará.

(Lakoff; Johnson, 2004: 40)

[20] Luis, C. (2009: 48)
“Si leemos artificial como arbitrario podemos decir que, según esta 
visión, los hombres, con el lenguaje, inventaron la cultura.”

Fig. 6
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comunicatius es regiren per la inexactitud i les diferències, que, 
en una cultura erigida i estructurada sobre valors i metàfores 
bèl·liques —ens referim a la cultura occidental—, introduïren la 
llavor del conflicte i la violència en les relacions i la comunicació.

Els participants d'una conversa, amb les seves paraules, s'apropen 
i es repelen. Aquests xocs formen part del joc —o de la guerra—
arbitrada pel llenguatge, dins els seus límits, i li donen el movi-
ment per tal que no s'aturi. Podem observar com un xiuxiueig suau 
pot incitar a ser escoltat, apropar-se i parar l'orella, mentre que un 
crit allunya, talla i fragmenta.

El nostre discurs no volem dir-lo més alt, simplement prou clar.

Considerem per un moment un possible acord universal: el cessa-
ment dels conflictes i la revelació d'una dansa còsmica. Citem a 
Lakoff i Johnson (2004: 41) per imaginar-ho:

“Tratemos de imaginar una cultura en la que las discusiones 
no se vieran en términos bélicos, en la que nadie perdiera ni 
ganara, donde no existiera el sentido de atacar o defender, 
ganar o perder terreno. Imaginemos una cultura en la que 
una discusión fuera visualizada como una danza, los parti-
cipantes como bailarines, y en la cual el fin fuera ejecutarla 
de una manera equilibrada y estéticamente agradable. En 
esta cultura, la gente consideraría las discusiones de una 
manera diferente, las experimentaría de una manera dis-
tinta, las llevaría a cabo de otro modo y hablaría acerca de 
ellas de otra manera. Pero nosotros seguramente no conside-
raríamos que estaban discutiendo en absoluto pensaríamos 
que hacían algo distinto simplemente. Incluso parecería 
extraño llamar «discutir» a su actividad. Quizá la manera 
más neutral de describir la diferencia entre su cultura y la 
nuestra sería decir que nosotros tenemos una forma de dis-
cusión estructurada en términos bélicos y ellos tienen otra, 
estructurada en términos de danza.”
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Two mylar balloons: attracted and repelled, Alexander Reben (2014)
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“To argue is to look into the mirror. There is no exit, as every 
new accusation is a reflection of another.”

(“Mirror”,  del documenta l 
The Sprawl (Propaganda 

About Propaganda)
(2015), Metahaven)

“If they can do 
it — we'll do 
it too. If they 
can't do it — 

we'll do it
sti l l. If we 

can't do it — we
can pretend. If 

they tell a 
truth —

we'll 
tell 

our own. 
If they

disagree 
with our

actions,we 
say there was a 

provocation.
If they say we 

hurt them — we 
say they hurt themselves.”

(“From Psy-Op to Psycho Pop”, del documental
The Sprawl (Propaganda About Propaganda)

(2015), Metahaven)

What do you see?
What do you see?
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"[...] la identidad europea se las arregló históricamente
para perfeccionar la estratagema que consiste en hacerse
pasar por la norma, por el centro deseable, y confinar 
a los “otros” a la posición de la periferia. Realmente es 
una estratagema combinar las aspiraciones universa-
listas con los intensos esfuerzos de capital para establecer
la homologación cultural de todos los “otros” perifé-
ricos. Ser europea significa para mí coexistir con tales
contradicciones históricas y experimentarlas como 
una necesidad política imperativa de transformarlas en

espacios de resistencia crítica a las identidades
hegemónicas de todo tipo."

Braidotti, R. (2000: 39)
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De la mateixa manera que les imatges sagrades representen els 
valors d'una religió, gran part dels símbols que utilitzem a dia 
d'avui en la societat occidental codifiquen valors característics 
dels sistemes jeràrquics, verticals, en els quals es fonamenta 
tal societat. Estem parlant de biopolítica, d'un biopoder aplicat 
—conceptes proposats per Michel Foucault (1977) per referir-se 
a que el control d'una societat capitalista no només es duu a terme 
a través de la consciència o la ideologia, sinó també a través del 
cos i amb el cos. Segons Foucault (1977), “el cos és una entitat 
biopolítica, i la medicina una estratègia biopolítica” [21]—, és a
dir, la biologia és disciplinada a través d'instruments de poder,
diguem-ne sagrats, habitualment allunyats de l'esfera pública, per 
tal que la societat funcioni com un sistema, maquinària indus-
trial de producció. Validats institucional i socialment pel simple 
fet de ser acceptats i utilitzats —voluntària o involuntàriament, 
conscient o inconscientment—, tals signes, imatges i instruments 
perpetuen esquemes lògics o dinàmiques de dominació, essent 
reproduïts pel que podem anomenar rituals contemporanis —tal 
perpetuació és la que converteix en veritat una hipòtesi—.

Un ritu posa en pràctica les idees, les imatges i els valors d'un mite. 
Tot i ser actualment secular, la societat occidental segueix comp-
tant amb grans pilars que estructuren i mantenen sota control 
els individus que en formen part; per fer-ho, utilitza maquiavèl-
licament nous mites —més ben dit, mites tradicionals secula-
ritzats, adaptats a la contemporaneïtat— tals com tot allò que el 
mateix sistema hegemònic absorbeix i escup en forma de conven-
cional, mainstream o corrent principal, present en gairebé tots els 
mitjans de comunicació —i de rebot a les xarxes socials—. Com 
hem dit, tals mites es propaguen a través d'uns rituals que, tot 
i a dia d'avui haver minvat l'espiritualitat que els caracteritzava,
segueixen complint funcions necessàries dins de la nostra estruc-
tura social: rompre l'espai i el temps lineal i empoderar col·lecti-
vament, generar comunitat. No obstant, tot i semblar que el seu 
potencial és subversiu i resistent al sistema actual —remarquem 
que, aparentment, va en contra la inèrcia que promou la indivi-
dualitat i la màxima productivitat—, la magnitud de l'estructura-
monstre és capaç d'atrapar-lo i fer-lo anar al seu favor. És a dir, les 

[21] 
Alcoberro, R., 2010. Michel Foucault: fragmentos sobre biopo-
lítica. [Blog] Filosofia i Pensament, Disponible en: <http://www.
alcoberro.info/planes/foucault9.htm> [14 April 2020].
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suposades vies d'escapatòria o ruptures amb, diguem-ne, la quoti-
dianitat urbana, esdevenen en si mateixes productives pel propi 
sistema, ja que, sense elles col·lapsaria. És, simplement, que el que 
anomenem vacances o esbarjo funciona per nosaltres, per una 
banda, com dosis de calmant que ens alleugera el dolor i evita el 
nostre col·lapse, fent-nos creure momentàniament lliures, mentre,
per altra banda, també manté en vida i evita el col·lapse de tal 
monstre. Es tracta d'una tensió en quant a la plasticitat de la nostra 
salut, la qual es pretén prolongar per tal de poder seguir treballant 
més i millor —no obstant, aquells cossos no productius, el sistema,
més aviat, els vol morts—. Carregar les piles o entrar a boxes esdevé 
un benefici pràctic per la cursa organitzada i presidida pel propi 
sistema.  Vegis que l'escala d'aquest monstre és tant micro com
macro: es troba implantat de manera múltiple i quasi impercep-
tible dins de nosaltres, alhora que ens trobem dins la seva bombolla,
el seu miratge sinistre.

Un exemple d'apropiació capitalista d'un ritual amb orígens subver-
sius és el footing, el qual nascut a finals dels anys 1960 com una
reacció al sedentarisme i l'urbanisme de l'època, s'emancipava de les 
pistes dels estadis —l'espai de la competitivitat per antonomàsia—
per irrompre en boscos i jardins de les ciutats, per “alliberar-se” 
[22]. Posteriorment, estesa la seva pràctica en gran part del teixit 
social més enllà del sector burgés on nasqué —cal dir que per 
poder córrer es necessària una força que no tots els sectors (espe-
cialment els explotats) disposen. No obstant, les ganes comuns 
de sentir-se lliure i canalitzar tensions, combinades amb pulsions 
d'autosuperació i lluita amb si mateix (que tant podrien provenir 
dels mites hegemònics actuals com del mite que diu que l'espècie
humana neix per millorar-se) feren de la pràctica una activitat acces-
sible per tothom—, les grans marques i multinacionals esportives,
com era d'esperar, no dubtaren en apropiar-se i fotre-hi cullerada.
Els rosaris i les creus penjades al coll tant presents fa unes dècades
són ara, més aviat, els logotips de les marques d'esport que en
majoria totes coneixem i hem vestit alguna vegada; les sortides
i les curses multitudinàries podrien equivaldre, de la mateixa 
manera, a les misses o les processons que una vegada foren
nuclisimportants dins del calendari anual. —Irònicament, una 

[22] Segalen, M. (2011: 88-90)
“La carrera ordinaria, lo que conocemos como footing, apareció a
finales de los años 1960 como una actividad subversiva. Esta carrera
—emancipada de la pista del estadio, del espíritu competitivo, 
atraída por los bosques y jardines de las ciudades, que también 
recibe el nombre de «libre»— molestaba por el hecho mismo de 
su existencia. Nacida del carácter sedentario de los trabajos del 
sector terciario y de un desarrollo urbano que parecía perjudicial 
para el cuerpo y para el espíritu, la carrera, como la caza, se sitúa 
en la encrucijada entre las prácticas deportivas y las lúdicas.

[…] Además, la práctica de este «deporte-juego» reorganiza la 
vida cotidiana, el tiempo y el espacio; la carrera se puede convertir 
en una actividad central de la vida, alrededor de la que se ordenan las 
diferentes facetas de la identidad. Por ejemplo, el cuerpo se somete
tres veces por semana (en algunos casos todos los días) a este rito 
que permite [...] pasar de un estado físico y psíquico a otro. La 
carrera puede verse como una sucesión de etapas de separación, y 
de vuelta al mundo civil después de la purificación.”
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de les activitats que ens ha pogut permetre sentir-nos més lliures 
durant el confinament ha sigut sortir a córrer durant les franges
horàries permeses. És evident que l'Estat espanyol havia de pronun-
ciar-se quan abans i fer tal obertura, ja que, en cas contrari, la reacció
per part de la població que es sentia reprimida hagués pogut ser 
ferotge.— Veiem clarament que els símbols han mutat quant a la 
seva forma, però no es tant fàcil afirmar-ho quant als seus signi-
ficats i valors inherents.

Reivindiquem una vegada més la urgència i la necessitat de posar
en crisi tals sistemes, tals monstres i mites, i en conseqüència, 
tals signes, codis i rituals que en resulten —tan humans, tan
artificials!—, sota els quals es legitima la subordinació i l'abús no 
només de la nostra espècie, sinó de tota aquella naturalesa que fins 
a dia d'avui hom ha sigut capaç d'extreure'n profit, sense gairebé
cessar —com dèiem, ni tant sols l'esbarjo o els hobbies queden 
exempts de la manifestació de tals virus—. Els procés consisteix 
en localitzar tals símbols per, posteriorment, dislocar-los a través 
d'un joc performàtic que els doti d'altres significats, és a dir, els 
faci mutar en formes no pròpies. Ens referim a assignar o atribuir 
altres valors o usos a tals símbols —que són dispositius [23]—,
procurant no repetir allò mateix que volem criticar —o, si més no, 
agitar-los per generar una reflexió crítica capaç de plantejar esquemes
lògics i dinàmiques alternatives a les hegemòniques actuals—.

Aquest projecte, al ser inscrit dins del marc acadèmic de la disci-
plina en disseny, no pot oblidar posar-la en crisis —de fet, com 
a qualsevol disciplina o nínxol actual, li és pertinent—. Sobretot
perquè la pràctica en disseny, com aquest projecte, es basa en 
la transformació i la des-/re-codificació de signes, així com la
construcció de dispositius —en el nostre cas, deconstrucció i 
reconstrucció de dispositius que funcionen, concretament, com 
màquines de guerra profanadores de símbols—.

Tal revisió, tal sacsejada, pot provocar reaccions de rebuig, ja que 
és tracta d'un atac a la identitat —o si més no, així es pot arribat 
a percebre—, sobretot a la convencional, hegemònica, vinculada
a la supervivència i a la preservació de la seva comunitat i, en defi-

[23]
A l'inici del capítol “Què és un dispositiu?” del llibre Què vol dir ser 
contemporani? (2008: 27) Giorgio Agamben explica com el terme
dispositiu és decisiu en l'estratègia de pensament de Foucault, 
resumint en tres punts el que el filòsof francès es referia quan 
l'empleava: “a) [El dispositiu] és un conjunt heterogeni, que inclou 
potencialment qualsevol cosa, tant elements lingüístics com no 
lingüístics, al mateix nivell: discursos, institucions, edificis, lleis, 
mesures policials, proposicions filosòfiques, etc. El dispositiu en 
si mateix és la xarxa que s'estableix entre aquests elements. b) El 
dispositiu té sempre una funció estratègica i s'inscriu sempre en 
una relació de poder. c) Com a tal, és el resultant de l'encreuament 
de relacions de poder i de relacions de saber”.

Posteriorment, procura definir amb precisió el terme per tal de 
poder posar-lo en crisis i buscar constradispositius, és a dir, vies 
alternatives que burlin tals estructures jeràrquiques de poder/
saber que limiten i priven a hom. Segons Agamben (2008), el
contradispositiu és la profanació, el qual la seva funció és, lite-
ralment, profanar el dispositiu i alliberar a l'individu del subjecte, 
és a dir, alliberar-lo dels sistema de símbols que l'ha subjectivitzat 
—capturat—. Aquest projecte, en la mesura que busca la profa-
nació simbòlica, és una recerca de contradispositius.

Agamben, G. (2008: 36-43)
“El terme dispositiu s'empra per anomenar allò amb què i a través 
de què es realitza una pura activitat de govern sense cap fonament 
en l'ésser. Per això els dispositius impliquen sempre un procés de 
subjectivització, és a dir, han de produir el seu subjecte.

[...] anomenaré dispositiu literalment qualsevol cosa que tingui 
d'una manera o altra la capacitat de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar, i fixar els gestos, les conductes, 
les opinions  els discursos dels éssers vius. Per tant, no només les
presons, els manicomis, el sistema panòptic, les escoles, la confessió,
les fàbriques, les disciplines, les mesures jurídiques, etc., que tenen
una connexió amb el poder que és fins a cert punt evident, sinó 
també la ploma, l'escriptura, la literatura, la filosofia, l'agricul-
tura, les cigarretes, la navegació, els ordinadors, els telèfons mòbils
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nitiva, a defensar els privilegis obtinguts i el propi territori. Tal 
reacció, segons Carme Jiménez en l'entrevista amb Alícia Ninou 
(2019), seria inconscient i emocional; metafòricament, provindria 
d'aquella part oculta de l'iceberg, que realment determina el seu 
moviment —degut a que no som pas expertes en neurociència i 
psicologia, l'apropament a tals hipòtesis científiques i/o esotèri-
ques procurarà ser des d'un cert escepticisme, ja que no volem 
basar estructures ni pilars sobre tals, i per tant, no les utilitzarem 
per defensar o legitimar les nostres pròpies hipòtesis—.

La identitat, considerem, suposa un pes per l'individu que suportar-
la —això vol dir creure en els valors que la caracteritzen— el fa
rígid. És sabut que les creences són induïdes per l'entorn, i per 
tant, són un sistema artificial i dissenyable; la veritat inqüestio-
nable resulta ser una hipòtesi, una ficció construïda. Així com 
Carme Jiménez proposa (Ibídem), la nostra voluntat es basa en 
conèixer el truc del prestidigitador, de l'il·lusionista, per tal de 
veure on es situen les seves cartes i no creure en la seva màgia, que 
podria emmalaltir-nos. 

i —per què no?— el llenguatge mateix, que potser és el més antic
dels dispositius, posat que ja fa milers i milers d'anys que un
primat —probablement sense adonar-se de les conseqüències que 
se'n seguirien— va tenir la inconsciència de deixar-s'hi capturar.
[…] per exemple, un mateix individu, una mateixa substància, pot ser 
el lloc de múltiples processos de subjectivització: l'usuari de telèfon
mòbil, l 'internauta, l 'escriptor de contes, l 'apassionat ballador,
de tango, l 'activista antiglobalització, etcètera. Al creixement
desmesurat de dispositius del nostre temps, hi correspon una proli-
feració igualment desmesurada de subjectivitzacions. Això pot fer 
la impressió que la categoria de subjectivitat, en el nostre temps,
vacil·li i perdi consistència; però, per ser exactes, no es tracta 
d'una anul·lació o d'una superació, sinó d'una disseminació que 
empeny fins al límit l'aspecte de farsa que ha acompanyat sempre
qualsevol identitat personal. Probablement no seria erroni definir
la fase extrema del desenvolupament capitalista que estem vivint
com una gegantina acumulaciói proliferació de dispositius.
Certament, hi ha hagut dispositius des que va aparèixer l'Homo 
sapiens, però hom diria que avui no hi ha un sol instant de la vida 
dels individus que no estigui modelat, contaminat o controlat
per un dispositiu o un altre. Així doncs, com podem fer front a aquesta
situació, quina estratègia hem de seguir en la nostra pugna quoti-
diana amb els dispositius? No es tracta simplement de destruir-los
ni, com suggereixen alguns ingenus, de fer-ne un bon ús.

[…] l'estratègia que hem d'adoptar en la nostra pugna amb els 
dispositius no pot ser senzilla, ja que es tracta d'alliberar allò que ha
estat capturat i separat a través dels dispositius per restituir-ho a un 
possible ús comú. És des d'aquest punt de vista que ara us voldria
parlar d'un concepte del qual he tingut l'avinentesa d'ocupar-me 
recentment. Es tracta d'un terme que prové de l'esfera del dret i 
la religió romans (dret i religió estan estretament connectats, no 
només a Roma): profanació”

Braidotti (2000), tot i no referir-se directament al terme dispositiu,
també apunta al procés de subjectivació com un constrenyiment 
del subjecte impostat pel seu entorn, pel seu exterior, és a dir, per 
les grans piràmides de la cultura i la tradició social de les quals 
hom no se'n deslliura.
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Braidotti, R. (2000, p. 40-41)
“El psicoanálisis también nos enseña la pérdida irreparable de esa 
sensación de origen firme, que se da en el momento de la adquisi-
ción del idioma, de cualquier idioma. La teórica francesa expatriada
de Bulgaria, Julia Kristeva, señala enérgicamente esta cuestión en 
Extranjeros para nosotros mismos*, y consecuentemente sostiene 
que el estado de traducción es la condición común de todos los 
seres pensantes.

*Julia Kristeva, Etrangers á nous-mémes, París, Fayard, 1988. [Ed. 
cast.: Extranjeros para nosotros mismos, Barcelona, Plaza & Janés, 
1991.]”

Braidotti, R. (2000, p. 42)
“En otras palabras, uno llega a ser un sujeto a través de una serie 
de interdicciones y permisos, que inscriben la propia subjetividad 
en una base pétrea de poder. El sujeto es, entonces, un montón de 
partes fragmentadas que se mantienen unidas gracias al adhesivo 
simbólico que es el apego al orden falocéntrico o la identificación 
con él. Un montón de chusma, que se llama a sí misma el centro 
de la creación; un nudo de carne deseante y temblorosa, que se 
proyecta a las alturas de una conciencia imperial. Me impresiona 
la violencia del gesto que une a un yo fracturado con la ilusión 
performativa de unidad, dominio, autotransparencia. Me asombra
la terrorífica estupidez de esa ilusión de unidad y de su fuerza 
incomprensible.”
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Exemples
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2.1.1.1. Els Estats-nació:
la manca de diàleg amb les
subjectivitats subalternes
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Malgrat ser habitualment ignorades i silen-
ciades —recordem que la indiferència també silencia—, 
les múltiples subjectivitats subalternes, tant individuals
com col·lectives i plantejades com minories, també constru-
eixen i formen part del teixit social dels Estats-nació. 
Aquesta manca d'escolta i fins i tot de diàleg —error demo-
cràtic— perpetua les ideologies predominants alhora 
que aparta i minva efervescències culturals que podrien 
donar una alenada d'aire fresc. D'aquest ampli rang 
d'invisibilitzades podem enumerar diversos exemples: 
el col·lectiu lgbtq+, les persones migrants —espe-
cialment les procedents de països no europeus—, el
gènere femení, la tercera edat, les persones amb una
renta baixa o escassa —d'aquí provenen tant les persones 
sense sostre com les desnonades—, les persones que 
són autònomes i no tenen una assegurança econòmica, 
les persones que es dediquen a sectors secundaris dins 
l'estructura econòmica —com és el cas de les artistes i 
les que es dediquen al sector cultural—, o fins i tot certes
comunitats ideològiques o ètnies, si encara és pertinent 
utilitzar aquest terme, no hegemòniques. En són exemple
el poble gitano —marginat històricament des del seu 
inici— o el poble català —el Govern de la Generalitat 
de Catalunya es troba actualment en tensió i en gairebé 
perpetu desacord amb l'Estat espanyol per un conflicte 
polític i ideològic en referència a la independència de 
Catalunya. Les respostes repressives per part del bàndol
espanyol no han ajudat a gestionar el problema per una 
via pacífica i de diàleg, donant com a resultat, fins i tot, 
l'empresonament de més d'una desena de persones
representants per raons polítiques i ideològiques i, conse-
qüentment, originant-se varies jornades d'intenses
manifestacions populars en diverses localitats del
territori que acabaren amb barricades i antidisturbis—. 

Seguint amb aquest últim exemple, i en plena
crisi identitària postmoderna, l'auge de nacionalismes 
podria interpretar-se com l'últim recurs per no ofegar-se 

i perdre el (re)coneixement identitari —tant necessari 
fins a dia d'avui per l'ésser humà, a causa de l'autoim-
posada dependència a subjectivitzar-se, o en altres 
paraules, culturitzar-se—. En clau més idíl·lica, podria
interpretar-se com l'empoderament de la perifèria, en 
tant que amorfa però unida, com una resposta a causa de 
la pèrdua de legitimitat per part dels Estats-nació, centra-
litzadors i totèmics. No obstant, és el populisme basat 
en la inseguretat, especialment econòmica, el factor
principal d'aquest auge, essent l'estratègia principal
emprada per aquells partits polítics —en aquest cas
ens referim als occidentals, però també presents en 
altres territoris amb corrupció política i/o dependència 
econòmica occidental— disposats a mantenir els seus 
privilegis de classes. La tan venuda, fins a dia d'avui, soci-
etat del benestar és més aviat una societat del malestar 
fragmentada en mil bocins. La por al bàrbar i el replec rere 
murs no ajudarà pas a remeiar l'arrel de tals problemes,
ni tant sols a contemplar-la. El solucionisme dels naciona-
lismes és tan sols un postposar l'alarma d'uns problemes
que no entenen de races, sinó més aviat són d'espècie. 
Ens referim una vegada més a aquells valors que imperen
en occident i han escrit la seva història durant milers 
d'anys, i per aquesta raó, superen el límit d'excepciona- 
litat territorial per passar a ser problema global.

Fig. 7
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La metàfora que utilitza Ricardo Benjumea 
(2018), exdirector del diari catòlic Alfa y Omega, en relació
a l'augment dels nacionalismes ens ofereix una contra-
dicció, si més no terminològica, interessant d'abordar.
Benjumea argumenta que la ideologia nacionalista
satisfà la necessitat de pertinença a un col·lectiu, i omple 
d'alguna manera el buit que ha deixat la secularització, 
la crisi de la família, o fins i tot supleix el desprestigi del 
patriotisme clàssic. Justifica que el patriotisme i el nacio-
nalisme no van estrictament de la mà, i que l'augment del 
nacionalisme actual funciona com una religió de substi-
tució, un ídol pagà —això ho argumenta a partir dels
resultats negatius obtinguts per una enquesta a ciutadans
espanyols sobre si defensarien Espanya sense dubtar-ho 
davant una agressió (16,3%)—. Aquesta relació entre nacio-
nalisme i l'esfera pagana, és a dir, entre la profanació 
i la reapropiació d'allò sagrat i privat de l'ús comú, ens
sembla interessant, si més no, teòricament, pel seu poten-
cial subversiu i per la seva força combativa en contra
dels líders dominants.

És evident que si busquem i proposem 
una societat  horitzontal i en pau cal evitar els naciona-
lismes tòxics intolerants a les alteritats, ja que comporten
conflicte i fragmentació. No obstant, farem bé de no
oposar-nos a aquells que lluiten per unes estruc-
tures socials més justes. És cert, però, que darrera el 
teixit opac d'una bandera és fàcil amagar-hi gestos incon-
gruents, draps bruts, microfeixismes fins i tot, així 
com un assassí en sèrie emmascara públicament els 
seus desitjos més viscerals. No obstant, no cal utilitzar
una figura arquetípica per posar el mateix exemple:
qualsevol de nosaltres es construeix —més aviat la cultura
ho imposa— la seva pròpia identitat diferenciada, posa un 
vel sobre si mateixa que fragmenta el seu cos dels altres,
i els llenguatges actuals no són capaços d'assegurar la 
transparència comunicativa. L'escenari és complex, i les 
simplificacions i els prejudicis tendiran a mirar enrere.
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2.1.1.2. La ciutat moderna:
la prevalença del nucli

sobre la perifèria



LA VIOLÈNCIA

102 103

ZONA 2 (24:00 UTC+12)

Basada en la lògica del capital, del treball i del 
consum, el model exemplar de ciutat moderna s'estruc-
tura a partir d'un centre-plaça metropolità actiu on es
concentren els òrgans hegemònics necessaris pel
correcte desenvolupament de tal cos: les institucions. 
Tal nucli s'emmarca i es legitima per la normativitat del 
sistema polític vigent, és a dir, per les lleis que s'imposten 
en tal ciutat, en consonància amb l'Estat-nació al qual 
pertany. Allà es troba la fama, l'èxit i el poder —i també 
el soroll— tan promocionat. En contrapartida, els seus 
marges, la perifèria, són l'espai idoni pel silenci, pel
descans, pel fora de pla i per tot allò que queda exclòs i 
marginat del centre. Aquests espais, no obstant, esde-
venen necessaris degut a la seva capacitat d'oxigenació i 
regeneració d'un gran nombre d'individus que, en suma, 
també conformen aquest cos. El trajecte entre perifèria
i centre, segons les lògiques hegemòniques d'utilitat i 
funcionalitat, és un temps mort i pràcticament inútil. Ara 
bé, segons els principis rizomàtics, aquest intermezzo és 
un territori de gran potencial, tal i com la corrent situacio-
nista proposà i demostrà amb els exercicis de deriva.

No és casualitat que en anglès existeixi un 
verb que designa el viatge cap a la feina o l'escola: to 
commute. I és que la divisió entre centre i perifèria —així 
com l'origen de les institucions— és característic de les 
ciutats feudals d'Europa occidental durant l'Edat Mitja-
na. D'aquest període en prové la dicotomia entre ciutat i 
camp, i és que la mercaderia produïda fora de muralles 
segueix essent allò que apropa als individus més allun-
yats socialment dins d'aquest sistema. A dia d'avui, el 
capital i la lògica del consum segueixen essent la prio-
ritat, i el joc i l'oci són la medicina que perpetua aquesta 
malaltia dicotòmica entre el treball i el descans.

It's exhausting commuting from
Brighton to London every day.

People used to believe that you could
commute base metals into gold.

En la mateixa línia hi podem incloure l'auge 
del turisme dels últims anys, el qual, resumidament, es 
basa en la visita des de la còmode superfície —del pri-
vilegi burgés— d'allò estranger, considerat extraordinari 
—notis la similitud amb l'antropologia en quant a consi-
derar a l'altre com quelcom diferent i allunyat, com si un 
vidre es situés en l'entremig dels subjectes a estudiar i 
l'antropòleg—, gairebé com qui fa una visita al zoo o qui 
s'aventura a anar de safari.

Cambridge Dictionary. 2020. Significado de commute. [online]
Disponible en: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/

ingles/commute> [14 d'abril de 2020]. 

*

*
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2.1.1.3. L'estructura familiar nuclear,
patriarcal: microjerarquies

i normativitat afectiva
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Sophie Lewis —acadèmica, escriptora, 
teòrica, traductora i autora del llibre Full Surrogacy Now: 
Feminism Against Family (2019)— és contundent quan 
afirma que tothom, fins i tot aquelles persones que pu-
guin considerar les seves situacions familiars com relati-
vament felices, hauria de donar suport al projecte de de-
molir l'estructura familiar essencial (Solis, 2020). Lewis, 
al seu llibre, imagina un futur on el treball de crear nous 
éssers humans seria una tasca compartida; “ser mare” ja 
no seria una categoria natural, sinó quelcom que podríem 
escollir, és a dir, una reconstrucció cultural a partir de la 
deconstrucció de l'estructura familiar normativa. Amb la 
proposició metafòrica “maternitat subrogada completa” 
(Ibídem), Lewis no demana que tothom accepti gestar fí-
sicament fetus que no siguin biològicament propis, sinó 
abolir i superar el sistema que limita la cura de les filles 
a la unitat familiar. Això implica cuidar-nos les unes a les 
altres no en discretes unitats privades, sinó dins de sis-
temes d'atenció més amplis, que puguin proporcionar 
amor i suport —no sempre present en les relacions de 
consanguinitat—. Si totes, independentment del gènere, 
estem subrogades, totes estem a la cura de totes. Estem 
parlant d'un escenari on tot individu compleix les tasques 
de la mare, és a dir, vetlla pel benestar de les seves filles. 
Això ens fa imaginar una figura alternativa al ciutadà vi-
gilant o policia de balcó —versió personificada i multi-
plicada del Big Brother, del llibre 1984 de George Orwell 
(emergent en últims dies de pandèmia)—, on l'autoritat 
per vigilar i castigar es substitueix per cuidar, orientar i 
donar suport quan hom ho necessiti. És una via de des-
mantellament del capitalisme.

La vigent lluita feminista és plural i de gue-
rrilla; l'heteropatriarcat és tant sols un dels múltiples 
fronts oberts, el qual comparteix arrel o nucli amb els 
altres. Estem parlant de la violència i l'abús de poder per 
part del gènere masculí envers a l'alteritat, especialment 
al gènere contrari —però també a tot ésser que no s'in-

clogui dins aquesta diferenciació binària. Per aquesta 
raó podríem considerar que la lluita feminista (en aquest 
cas, seria mes adient parlar d'una lluita aliada a teories 
Queer, ja que aquesta amplia el ventall teòric del feminis-
me) també és, o hauria de ser, antiespecista i ecologista 
(entre altres moviments afins), ja que l'objectiu és l'horit-
zontalitat, la responsabilitat i el respecte envers a l'altre, 
la diferència—, que provoca desigualtats i escletxes de 
gènere.

Perpetuar les posicions i els rols convencio-
nals dins la construcció social tradicional —dissenyades 
al mil·límetre per mantenir uns valors, esquemes lògics 
i dinàmiques pròpies d'un paisatge mitificat ferotge. Ens 
referim al concepte darwinià de selecció natural i al lais-
sez faire econòmic. Ambdós promouen la idea (o venen 
la moto) que l'ordre natural (en tant que vertader) és la ti-
rania del més fort, i per tant, aplicable per organitzar-nos 
com a societat— tant sols fomentarà la creença cega en 
unes hipòtesis imperants, que descarten possibilitats al-
ternatives que ampliarien l'escenari a contemplar. Hauria 
de ser innecessari, a hores d'ara, comentar que tal per-
petuació jeràrquica sempre discriminarà als qui es trobin 
a la part inferior de la piràmide: ètnies no hegemòniques, 
sexualitats alternatives, etcètera.
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2.1.1.4. Voluntat de poder i exaltació
de la competitivitat: inèrcia,

resistència i expansió
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La voluntat de poder és la intenció d'acon-
seguir el que es desitja alhora que de dominar el que ja 
es té. Voler no és altre cosa que voler ser més; la voluntat 
de poder no sabria voler altra cosa que l'augment inces-
sant del seu propi poder. “El querer devenir más fuerte a 
partir de cualquier punto de fuerza, es la única realidad: 
no conservación de sí mismo, sino voluntad de apro-
piarse, de adueñarse, de ser más, de hacerse más fuerte” 
(Nietzsche, 2006: 463). La voluntat de poder, en tant que 
voluntat de sobrepassar-se, implica la incessant transfigu-
ració del propi ésser. La transfiguració obre així a l'ésser
a la constant metamorfosi, on tota identitat es dissol en 
una múltiple alteritat. “[...] lo que el hombre quiere, lo que 
quiere la más pequeña parte de cualquier organismo 
vivo, es un aumento de poder. En el esfuerzo en pos de 
tal aumento se busca tanto el placer como el desplacer; 
el hombre, a partir de aquella voluntad, busca una resis-
tencia, tiene necesidad de algo que se le oponga... [...] no 
por hambre, como pudiera creerse, sino por voluntad de 
poder” Nietzsche, 2006: 469-470). El propi subtítol del
capítol amb el mateix nom del llibre de Nietzsche que
acabem de citar —La voluntat de poder (2006)— resumeix
l'objectiu principal d'aquest projecte —tot i que Nietzsche
té un to menys vacil·lant en el seu discurs—: “Ensayo de
una transmutación de todos los valores”—fins i tot la
paraula transmutació, per la seva connotació alquímica,
ens identifica—.

Aquesta inèrcia vital ens fa imaginar una bal-
dufa destinada a girar per si sola, cada vegada més inten-
sament, resistint-se i superant la força de les físiques
naturals. Aquesta paradoxa vital no entén de diferències, 
és a dir, no sentencia una diferència entre un ésser dèbil 
i un ésser fort, ja que tots els éssers seguirien un patró 
comú, formarien part del mateix esdevenir. L'ésser humà, 
mitjançant la racionalitat, és el que imprimeix les dife-
rències, classifica tot el que arriba a sentir i experimen-
tar i ho etiqueta. Tal gest és el que implica la superació 

de la voluntat de viure schopenhaueriana —tot ésser vol
mantenir-se en vida— i posa en funcionament meca-
nismes per expandir-se, supeditant altres formes de vida. 
En aquell moment es crea la distinció del fort i el feble, 
es funda el concepte de selecció natural darwinià: el 
que està més ben adaptat —el que té més poder (força 
física, intel·ligència, coneixement, etc.)— sobreviu i els 
menys aptes moren.Tal esquema lògic ferma l'individua-
lisme, el valor de la competitivitat, el darwinisme social i 
el liberalisme econòmic, els quals, tots, legitimen la desi-
gualtat i l'explotació. No és gens estrany que el darwi-
nisme social tingués una gran influència en països imperia-
listes del segle xix i xx, i segueixi vigent en occident.

A dia d'avui, sovint, la competitivitat és encara
entesa com un valor positiu; de fet, es troba en gairebé
qualsevol àmbit de la societat occidental. Posarem
alguns exemples: als esports, gairebé de tot tipus, tant 
olímpics com no olímpics: el futbol —remarquem la gran
desigualtat mediàtica entre el futbol (com gairebé qualsevol
tipus d'esport, tant individual com d'equip) masculí
i el femení—, el bàsquet, el tennis, el tennis taula,
el bàdminton, el voleibol, la natació, la gimnàstica
rítmica, l'aixecament de pes, la petanca, les bitlles, el 
golf, la caça, la pesca, el tir amb arc, els dards, els escacs,
la boxa, el chess boxing, les arts marcials mixtes, la pilota
basca, el chase tag o “pilla-pilla”, etcètera); als concursos
de talents; als concursos de bellesa; a les aplicacions 
de cites, com Tinder; a les xarxes socials; als reality
shows; a l'entorn social; al món laboral, en tots els àmbits,
tant entre empreses com entre treballadores; als
rècords guiness; a molts jocs, tant tradicionals com no
tradicionals; a un gran nombre de videojocs: arcade,
shooters, RPGs... —en suma, tal promoció de la compe-
titivitat s'acostuma a fer a través de la violència explícita.
No obstant, també apareixen propostes contempo-
rànies que es desmarquen d'aquestes línies de
bel·licisme i competició, posant l'èmfasi en la immersió 
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o en les derives pacífiques dins l'entorn virtual, com són 
exemples Journey (2012) o Everything (2017)—; etcètera.

En l'era globalitzada de les últimes dècades, 
la competitivitat, així com la reafirmació de la identitat, 
han estat part del motor de les curses armamentístiques 
que tenien com objectiu demostrar una superioritat
nacional respecte a altres països —l'anada a la Lluna o 
la colonització de l'espai exterior en són exemples—; en 
suma, podrien desencadenar la Tercera Guerra Mundial.
—No obstant, l'impacte del coronavirus ha posat en
entre dit la importància del poder armamentístic i ha 
situat la cursa en un altre sector. En aquests moments, 
la competició és entre farmacèutiques, un altre poder
econòmic, per trobar i comercialitzar una vacuna o
qualsevol medicament profitós. La característica comuna
a ambdues curses segueix sent la sensació de supe-
rioritat, de tenir sota control la supervivència de la
població—. Tot i la destrucció que suposaria tal esdeve-
niment, el caràcter conservador, implícit, que defensa 
els valors propis com imperants, creiem que enfadaria 
al propi Nietzsche. La dicotomia fort-feble fou possi-
blement l'error teòric que els conservadors van interpretar
—i interpreten— pel seu propi benefici. Que la identitat 
esdevingui immutable és contrària a la incessant meta-
morfosi que proposa el filòsof. La moralina que podem 
extreure'n és que el pensament dicotòmic tendeix al seu 
propi col·lapse, a la guerra, tal com ho pretén el nihilisme 
—i tal com ho predeia Nietzsche—.

Hito Steyerl, al seu assaig Proxy Politics: Signal
and Noise (2014), ens recorda que el terme companyia
deriva del nom d'una unitat militar, i que els exèrcits corpo-
ratius van ser crucials per establir, comercialment, els 
imperis colonials.

"Remember that corporate armies were crucial in
establishing colonial empires (East India Company 
among others) and that the word company itself is

derived from the name for a military unit."

(Steyerl, 2014)

Com proposa Carme Jiménez a l'entrevista 
amb Alícia Ninou (2019) —però especialment amb el seu 
llibre Estamos hechos de lenguaje (2019)—, cal revisar
el darwinisme. Jiménez defensa que no hi ha graons imper-
fectes en l'evolució, és a dir, no hi ha fracassos. La llei del
més fort i el fracàs del dèbil, per tant, són fal·làcies repe-
tides fins la sacietat i legitimades com vertaderes. La 
preocupació per l'obtenció de poder hauria d'enfocar-se
cap a una millora col·lectiva en comptes d'individual;
totes les estratagemes polítiques imaginables haurien de 
sorgir d'aquest objectiu comú: aquest és el paper més 
important que hauria de procurar complir la política. 
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2.1.1.5. La paraula oral i la retòrica:
promoció de la rapidesa

i de la productivitat
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La productivitat, en economia, és la mesura 
de l'eficiència de la producció, és a dir, la relació entre 
els productes obtinguts i els recursos utilitzats; energia
obtinguda en relació a l'energia emprada. La paraula
eficiència prové del llatí efficientia —qualitat del que
completa quelcom—, així com la paraula efecte, que prové 
del llatí effectus, participi del verb efficere —completar—.
Efficiere és el present infinitiu d'efficio —present actiu—,
que significa fabricar, construir, articular, produir, completar,
executar. El verb executar prové del llatí executāre, que 
significa completar, complir, realitzar una cosa fins al
final: un acte, un ritu, una elocució. Una execució també és 
l'aplicació de la pena de mort, és a dir, posar fi —“completar”,
“realitzar fins al final”— una vida; accelerar-ne el ritme
dels seus temps, el seu tempo. Podem observar la relació
entre la rapidesa i la mort. Live Fast, Die Young. As 
Soon As Possible!. —No obstant, què irònic que en la 
quietud, on no hi ha res ni hi passa res, és on la cultura
occidental hi situa la mort! És en l'activitat, en el desenfrè,
on tal cultura hi percep la vida... Què interessant és
l'entretemps, l'entre-espai: condicionat a l'acció, passiu, no 
té capacitat pròpia; espera a ser habitat, ocupat, conquerit!
Buit és l'espai i el temps que existeix però res l'omple; 
mort és l'espai o el temps que ja s'ha complert. L'entremig,
tot i la seva condició de passivitat, queda lliure. Ressor-
giria, llavors, l'espurna?— 

L'existència de drogues que fomenten la 
rapidesa i la dissociació de la consciència no és una
casualitat, així com no ho són les guerres. El col·lapse del 
capitalisme —sistema en putrefacció— esdevé en procés;
és qüestió de temps que els individus desobeeixin,
s'alliberin dels seus amos, així com que els amos morin. 
Marx predeia tal col·lapse i criticava el caos mercantil, 
així com l'hipotètic ordre natural que el regula —el lliure 
mercat, el laissez faire i la globalització—. L'accelera-
cionisme, tal com ho argumenten Deleuze i Guattari a 
El Antiedipo (1972) [24] , sorgeix com una reacció radical 
al sistema-monstre que tot s'ho empassa, amb l'objectiu
de revolucionar i transformar radicalment tal aparell, 
no ser digerit i reviure dignament —tal dignitat, tal vida
vivible, és la que també defensa Marina Garcés (2017)—. 
Accelerem l'obertura de fronts guerrillers, múltiples,
evidentment diferents. No ens deixem enganyar pels
qui pretenen capitalitzar fins i tot la transició —aquells 
moments i espais entremitjos—. Per ells, la transició
esdevé un tràmit de poc valor, buit de producció. No deixem
que el monstre assimili aquestes, les nostres línies de 
ruptura, de tan apreciat potencial subversiu.

Allò que promou forçadament els valors de 
la rapidesa i de la productivitat actua, pensem, com un 
dispositiu de control i emmotllament de la conducta. Que 
la comunicació oral a través de la paraula  —la llengua— 
sigui l'estàndard comunicatiu implica que cal revisar tot 
allò que l'envolta. És sabut com una veritat inqüestiona-
ble que Sòcrates fou el filòsof qui no va escriure res i, 
de fet, consta escrit que criticava l'escriptura ja que la 
considerava un suplement artificial de la paraula oral, 
subordinada a ella. No obstant, D'Agostini escriu que 
Derrida (Tejeda, 2013) interpreta la idea d'escriptura no 
com efecte resultant de la veu, sinó que l'anticipa i cons-
titueix la veu, és a dir, les paraules s'articulen a través 
de l'estructuració de l'escriptura —entenent-la com un
procés intern previ—. Segons Derrida [Ibídem], el logo-



LA VIOLÈNCIA

120 121

ZONA 2 (24:00 UTC+12)

centrisme —el qual el filòsof francès descriu com l'herèn-
cia de la filosofia occidental, la qual està basada en dua-
litats antagòniques hereteres de la metafísica platònica. 
Tal distinció, en aquest cas, és el privilegi de la paraula oral 
sobre l'escriptura—, vinculat a la tradició grega i europea,
considera que l'escriptura crea una distància espacial i 
temporal entre l'autor i el públic —recordem els entretemps
i entre-espais!—. L'escriptura, per tant, suposava l'absència
de l'autor, l'absència de la retòrica viva, l'absència
d'una llengua viperina que estrangula el silenci i, en defi-
nitiva, mort simbòlica. La crítica derridiana és una cerca
de l'altre, l'altre del llenguatge [25] . És també un apro-
pamenta la comunicació horitzontal, a la supressió de
l'ego individual, orador alçat en altura. L'academicisme
i la institucionalitat, tot i promocionar l'escriptura, ha exaltat
la figura individual de l'autor, contràriament a l'horit-
zontalitat mencionada, pronunciant el distanciament
i concedint reconeixement i poder a certs tipus de
discursos i subjectivitats normatives. 

En tal escenari, hipotèticament democràtic
—hipotètic en el sentit que així ens ho volen fer creure—,
el discurs racional que s'articula a través de la llengua
oral monopolitza la comunicació, qualsevol activitat
comunicativa. És sabut que la llengua —expressió
oral o escrita del llenguatge—, així com el llenguatge,
construeixen les visions pròpies de la realitat, i per tant,
controlar el llenguatge significa controlar la percepció
de la vida, amb tot el seu ventall de creences respecte al 
que és possible o impossible.

En la tradició cultural occidental, la paraula
es relaciona amb l'autoritat —el jutge o el matrimonier
en són exemples—, és a dir, en la paraula hi radica poder.
Evidentment, tal poder, tals paraules, poden ser utilit-
zades per beneficis individuals, col·lectius o globals. A 
dia d'avui, a causa de la confusió mediàtica i de la revisió 
dels relats històrics imperants, la sospita és una actitud 
comú. Trust no one és l'eslògan que ens posa en alerta
alhora que ens distancia les unes amb les altres —les fake 
news i les falses conspiracions, preparades per desli-
gitimitzar i ridiculitzar la dissidència adversària, així ho 
acceleren—. Yo sí te creo —Hermana, yo sí te creo— 
és un dels que ens reconforta, que ens abraça, que ens 
etorna la confiança.

Les llengües, alhora, han estat jerarquit-
zades històricament per la tradició. Ens referim a les 
llengües consideres inferiors en relació a una llengua 
normativa, estandarditzada. Tal procés polític d'estandar-
dització, com diu Carme Jiménez (Ninou, 2019) suposa 

Frontispici de Prognostica Socratis Basilei,
de Matthew Paris (c. 1200-1259), al manuscrit Ashmole 304, fol. 31v. 
En aquesta imatge hi apareixen Sòcrates i Plató amb els rols invertits: 

l'escriptura i la paraula invertides. Aquesta imatge la popularitzà
Derrida amb el seu primer envoi (1977).
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una pèrdua en quant a riquesa, varietat i gradient. La dege-
neració de tota llengua no estatal no suposa un benefici
lingüístic, sinó que respon a una voluntat política, que po-
dríem dir, fins i tot, de caràcter xenòfob i racista. Com de-
fensa Jiménez (Ibídem), tots els països són multilingües,
tenen múltiples llengües. Ella parla d'ecosistemes
lingüístics: així com en un mateix territori coexisteixen 
múltiples ecosistemes, també coexisteixen múltiples 
sons, llengües, segons, per exemple, el clima, la topo-
grafia, etc. La discriminació de tals ecosistemes, per tant, 
és una convenció política perpetuada per aquelles insti-
tucions amb voluntat d'oprimir i exercir un abús de poder. 
No albirar tal voluntat, tal estratagema, i utilitzar sense 
revisar allò estàndard, suposa mantenir tal estructura. 

Cal ser conscient i conseqüent dels propis 
actes. I és que la consciència neix en l'observació de 
l'acte i de l'altre. Com proposa la neurociència, és en les 
neurones miralls —les cèl·lules de l'empatia— on resi-
deix la clau de l'empatia, la descodificació del llenguatge 
no verbal, les relacions socials i l'aprenentatge. Fins i tot, 
el sistema d'aquestes permet al cervell interpretar les
intencions de l'altre, és a dir, s'activa tot i no veure explí-
citament l'acció. “[Las neuronas espejo] Son un tipo de 
neuronas particulares que se caracterizan por activarse
tanto cuando realizamos una acción como cuando perci-
bimos que otro realiza una acción semejante. Las neuronas
espejo reflejan el comportamiento de los otros y
simulan en primera persona la acción percibida como
si fuera realizada por nosotros mismos”, explica
Silvina Catuara Solarz, investigadora en neurociències
(Nogueira, 2018).

 
Tal sistema, que funciona en l'invisible, 

en l'inconscient, pot utilitzar-se com una arma la qual 
danya sense deixar rastre, sense provocar un forat
superficial; l'impacte és intern, fins i tot pot esdevenir 
prolongat —a diferència d'un impacte momentani—.

[24]
De fet, la filosofia acceleracionista comença prenent 
forma a partir del concepte de Deleuze i Guattari sobre 
desterritorialització i globalització, el qual la seva radica-
lització estaria orientada a una transformació social revolu-
cionaria que escapés i superés el propi sistema opressor.

[25] Tejeda, 2013.
“La ‘déconstruction‘ est profondément préoccupée par 
l’autre du langage (…) La critique du logocentrisme est 
par-dessus tout la recherche de l’autre et de l’autre du 
langage.” (Derrida. L’évément déconstruction, 26).”
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2.1.1.6. Les imatges riques,
la bellesa i la publicitat: enveja

i vitrines amb efecte mirall
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Segons John Berger a Modos de Ver (1972), 
gran part del procés de veure depèn de l'hàbit i la con-
venció, i per tant, és menys espontani i natural del que 
es pot tendir a creure. La perspectiva —convenció 
exclusiva de les pintures de la tradició artística euro-
pea— fa de l'ull el centre del món visible. No obstant, 
ja que l'ull només pot estar en un lloc en un moment, 
s'emporta el món visible a mesura que camina. —Dzi-
ga Vertov (1896-1954), a través dels seus manifestos 
i les seves pel·lícules experimentals, reflexionà sobre 
les diferències entre l'ull humà i l'ull mecànic de la cà-
mera, sobre els seus límits i les seves possibilitats—.

El caràcter i el significat singular de les imat-
ges, a causa de la reproductibilitat tècnica, transcendí. 
El context, abans fixe, es fragmentà així com ho feren 
les parts de les imatges. Tal gest convertí el que abans 
era, per exemple, icona, en múltiples peces i fragments 
d'informació utilitzables i a disposició de ser utilitzades 
per qualsevol fi, és a dir, esdevingueren resignificades 
i recontextualitzades a causa de la seva reproducció.

Com diu Berger (1972), el silenci i la quie-
tud de les pintures pot ser molt impactant, i, per aques-
ta raó, el moviment i la resignificació són les eines més 
obvies per manipular tal caràcter d'immobilitat i silenci. 
El significat d'una imatge varia segons les paraules, se-
gons allò que es mostra prèvia o posteriorment —això 
ho evidencià Lev Kuleshov (1899-1870) amb el seu efec-
te—, segons allò que acompanya o té al costat; és a dir, 
el significat és supeditat no només a la imatge en sí, 
sinó també al seu context. Construïts al mil·límetre, el 
context i l'enquadrament de les imatges —en plena era 
del remix més aviat caldria referir-nos a re-contextualit-
zacions i re-enquadraments (recordem l'aforisme que 
proposa Kirby Fergusson, l'any 2014, amb el documental 
Everything is a Remix)— són els factors responsables de 
farcir de significat i emoció a tals imatges, que, en una 

espectadora acrítica, generaria unes determinades emo-
cions i estats d'ànim prèviament calculades —així com 
ho faria una llaminadura—. És un fet, doncs, que a partir 
de bateries d'imatges meticulosament confeccionades 
i propagades és possible induir conductes socials, opi-
nions públiques i ideologies que contribueixin a augmen-
tar determinats poders polítics. —“I used to think that 
propaganda was about persuading people. Jacques Ellul, 
who wrote the classic study of propaganda in 1960, ca-
lled it mass persuasion. He didn't see propaganda good 
or bad. He said it was a part of Modern society, a part of 
technological society, a part of mass industrialised socie-
ty [...]. Now it doesn't seem to be like that. It's just about 
deconstructing the other side, disrupting... disrupting 
Western narratives... of any sort. There's a steady stream 
of disinformation whose purpose seems to be to sort of 
undermine the very idea that truth is provable.” Paraules 
de Peter Pomerantsev en “Propaganda, Disinformation 
and Truth”, del documental The Sprawl (Propaganda 
About Propaganda) (2015) de Metahaven. “Deconstruir 
l'altre costat” i “disrompre les narratives occidentals” 
ens sona familiar alhora que adient, però a diferència de 
contribuir a la desinformació, com comenta Pomerant-
sev, la propaganda d'aquest projecte és propositiva, ca-
rregada d'esperança. Recordem que ens volem orientar 
a través de l'ètica, una ètica que contempli sense rebutjar 
ni subordinar la complexitat, l'alteritat, la diferència—.

Sembla una obvietat dir que rere cada mira-
da hi ha un judici; no obstant, és característic de la cultu-
ra occidental que el sentit de la vista sigui l'hegemònic, 
el que legitima la realitat per sobre els altres sentits. El 
sistema de lleis —entramat d'hipòtesis subjectives, an-
tropomòrfiques, estandarditzades— que arrela tal judici 
de la mirada pot esdevenir difícil de desmitificar i desle-
gitimar. Transformar-lo suposa creure des d'altres sen-
tits alhora que violentar allò inqüestionable per la mirada 
conservadora, aquella que perpetua que “una imatge val 
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més que mil paraules”. Cal tenir present que l'ull és tan 
sols el fragment d'un cos individual, que funciona com 
una tecnologia creada a partir d'uns patrons culturals i 
tradicionals d'occident, que, voluntària o accidentalment, 
han separat l'ull —i l'individu— de tot allò altre, conside-
rant com perifèria tot allò que s'allunya de l'ull, del cap, 
entès com el nucli i contenidor principal de la conscièn-
cia. Des d'una posició particular, fixe, l'ull jutja seguint 
els codis de la tradició i la cultura que l'ha modelat.

No obstant, no ens sorprèn que tal centre, 
per una banda, es desplaci —o tingui la possibilitat i el 
privilegi de desplaçar-se— als genitals masculins. Re-
cordem l'expressió vulgar “pensar amb la polla”, que 
resumeix sobtadament el concepte de falogocentris-
me. Per altra banda, recordem que la paraula ull tam-
bé fa referència als orificis genitals, a l'anus i a la va-
gina. Tal translocació posa de manifest una voluntat, 
diguem-ne subcutània, de ser moralment lliures, de 
mantenir en vida uns instints que la cultura reprimeix. 
El poder del pensament racional es desplaça, llavors, 
als desitjos inconscients pecaminosos, prohibits per 
la moral. Sabem que aquesta simbiosi fustigant és el 
motor d'una societat erigida sobre les bases del cris-
tianisme i que superar-la, suspendre la seva inèrcia i 
reciclar-ne els seus residus no és una tasca gens fàcil.

És la tradició —el relat masculí opressor— 
qui ha perpetuat un vincle entre bellesa i competitivitat. 
És recorrent en la pintura occidental la perpetuació del 
relat que veu a la dona com la culpable, com el fruit del 
plaer, del pecat, com un espectacle i com un objecte 
d'exposició —sobretot amb el seu cos. Recordem que, 
tal com diu Berger (1972), la pròpia pell, a causa de la mi-
rada aliena, es converteix en una disfressa que no pot ser 
treta—. El judici de Paris és el relat mitològic grec que 
correspon a tal idea: homes mirant a dones nues com-
petint entre elles, jutjant-les, amb l'objectiu de premiar a 
la més bella amb una poma daurada. En aquest context, 
el judici de Paris es transforma en un concurs de bellesa.

En la mateixa línia, la majoria de pintures 
tradicionals europees s'encarregaren de mostrar mini-
mitzat el potencial sexual de la dona: aquesta es mos-
trava subordinada a la visió de l'espectador-propietari, 
i fins i tot el vell del seu cos —que podria ser conside-
rat signe de vivesa sexual, de passió— es suprimia, per 
tal que l'home pogués tenir el monopoli de tal passió. 
L'únic rival que li podia fer front era Cupido, un nen pe-
tit. Per una raó similar, tampoc era habitual en la pintu-
ra a l'oli europea que les dones es mostressin ballant o 
en actitud activa, sinó que, al contrari, s'exhibien amb 
una energia mínima, en actitud de passivitat. Com un 
contenidor buit, llest per ser dominat, és habitual veu-
re-les representades reposant, com en una despensa, 
llestes per alimentar l'apetit masculí sense mostrar in-
dicis del propi —així com en un aliment, l'edat també 
es vincula amb la seva qualitat i caducitat—. És evident 
que tal adulació masculina és absurda i vergonyosa.

John Berger ens recorda com, en cer-
ta manera, el lloc de la pintura a l'oli tradicional euro-
pea, que exaltava la propietat privada, és a dia d'avui 
ocupat per la publicitat: posar a la vista quelcom per 
generar admiració, enveja, voluntat de possessió.
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La publicitat ens proposa voler més, pro-
met fer-nos millor, més riques, fins i tot després d'haver 
gastat diners i fer-nos més pobres econòmicament. És 
precisament aquesta promesa ideal l'ingredient que 
porta verí. El seu funcionament es basa en la cons-
trucció d'imatges mentals, ideals ficticis, habitualment 
irrealitzables i incoherents a la pràctica. La transfor-
mació cap a aquest estat ideal es promou a través 
d'exemples, amb models, les quals representen l'èxit 
de tal transformació i en conseqüència es presenten 
com envejables. Aquest estat, com diu Berger, és el 
que constitueix el glamour. La publicitat és el procés 
de manufacturar glamour, és a dir, manufacturar enveja.

El glamour opera a través de l'ull i del mirall, 
a través dels reflexes i de la repetició. No és pas estrany 
que existeixi enveja en una societat que, en direcció cap 
a la democràcia, s'aturà a mig camí. En tal estructura lò-
gica sorgeix la necessitat de modelar la subjectivitat, els 
reflexes que en resulten, en formes categòriques exem-
plars, és a dir, se'ns demana explicar-nos, atribuir-nos 
paraules, etiquetar-nos. El lloc que ocupava la figura de 
la deessa mitològica de les pintures a l'oli ara l'ocupen 
els i les models en la publicitat. El deure que tal siste-
ma ens vol imposar i fer creure és el de mantenir una 
actitud a l'altura de les expectatives normatives: una 
actitud competitiva i insaciable, basada en el capital. 
La nostra representació en el teatre social —més aviat, 
mercat social [26]—, el nostre rol, ha de presentar-se 
suficientment reconeixible per tal de ser considerada 
legítima, és a dir, la nostra persona ha de passar sota 
els arcs del status quo per poder parlar i ser escoltada. 
En cas contrari, el poder imperant ens considerarà al-
teritat estranya, anecdòtica, exòtica i serem ignorades.

If everyone is aurally (or visually) represented, and no 
one is discounted as noise, then equality might draw 
nearer. But the networks have changed so drastically 

that nearly every parameter of representative politics 
has shifted. By now, more people than ever are able to 
upload an almost unlimited number of self-representa-
tions. And the level of political participation by way of 
parliamentary democracy seems to have dwindled in 
the meantime. While pictures float in numbers, elites 

are shrinking and centralizing power.

(Steyerl, 2014)

El temor a tal despreci, així com el temor 
de no ser desitjable ni envejable, és el revers de l'es-
quer que utilitza la publicitat, que promet i amenaça al 
mateix temps. Utilitzant estratègies pròpies de l'erotis-
me, la publicitat suggereix la idea que hom pot esdeve-
nir inadequat tal com és, i el consola amb la promesa 
d'un somni que el millorarà; indueix i juga amb el temor. 
Rere aquest somni es troba el treball i l'esforç, és a dir, 
la força productiva de la gent a la que apel·la. És sabut 
que, d'una manera o d'una altra, el treball suposa una 
estructuració rutinària del temps. La publicitat és l'en-
carregada de convertir la monotonia i la passivitat de tal 
temps present en l'activitat imaginativa d'un futur, i, com 
ja hem dit, ho realitza a través de la creació d'imatges 
de tal futur fictici. Aquestes imatges són públiques, però 
els somnis i els desitjos són íntims, així com ho són les 
emocions que desperten. La realitat d'experimentar una 
emoció contrasta amb el caràcter fictici de l'estímul que 
la provoca. Amb això ens referim a que, per exemple, els 
conceptes de plaer, fàstic, despreci o dolor són cons-
truïts en convenció, a partir de la cultura. No neguem la 
reacció biològica ni física de tals emocions —no neguem 
el dolor de ser físicament ferit, per exemple—, però si 
qüestionem la seva extensió cultural i el seu hipotètic 
caràcter natural d'immutabilitat. Aquesta deconstrucció 
és una de les claus per transformar d'arrel la tradició i 
la cultura hegemòniques: prolongar, desplaçar, dislocar, 
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resignificar i recontextualitzar les emocions. La nostra 
cultura està repleta de fissures d'incoherència: la liqüi-
tat i la gaseositat dels nostre temps postmodern promou 
la multiplicació de contextos sense tenir cura de la seva 
comunicació, creant bombolles a partir del corrent líquid 
mentre ignora la necessària construcció de ponts que 
uneixin tals mons o nínxols —recordem l'estat general de 
confusió sorgit per la posveritat i la contrainformació per 
part dels polítics, mitjans de comunicació i internet—.

És inevitable que en una societat basada en 
la repressió moral sorgeixin brots en contra tal sistema. 
L'erotisme, que es mou en l'espai liminar entre el pen-
sament racional i els desitjos irracionals, s'empara en el 
suggeriment per habitar la sexualitat, en un espai més o 
menys segur, mentre burla unes lleis morals que castiga-
rien tal comportament en cas que es mostrés de manera 
explícita. L'ambigüitat i la codificació superficial prote-
geixen allò que encara no s'ha assolit, acceptat, permès 
o comprès. Com les herbes que broten en les escletxes 
del ciment, tot allò que es reprimeix, és a dir, tot allò al 
qual s'hi dedica un esforç energètic per prohibir-lo, bro-
tarà, tard o aviat, amb la força suficient per alliberar-se 
de l'opressió. —Posar el focus en quelcom és establir 
un canal d'energia. Prohibir quelcom, així com promo-
cionar-ho, suposa augmentar la quantitat d'energia 
necessària per mantenir tal relació. L'acció de prohibir 
acostumarà a ser una solució contraproduent, ja que, pel 
fet de basar-se en la injustícia i el desequilibri, l'acumula-
ció d'energia tendirà a resoldre's en forma d'explosió—.

Fins fa poques dècades, la visió hegemòni-
ca masculina, de voyeur i propietari, era inqüestionable. 
Ara, altres veus i altres punts de vista s'afegeixen amb 
la finalitat de desmonopolitzar tal poder, tal discurs. En 
el procés és possible trobar-se camins sense sortida, 
creats per l'il·lusionisme capitalista i per la pròpia tradi-
ció de la qual volem allunyar-nos. El territori es troba ple 

de trampes; és important revisar constantment la posi-
ció en que s'esdevé. No obstant, podem abastar-nos de 
força en la figura del nòmade i en la seva confiança en 
el territori, alhora de moure's, per tal que el nostre camí 
també pugui ser viscut amb dignitat i fins i tot amb goig.
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La producció i reproducció excessiva 
d'imatges i de discursos, d'informació filtrada i de memes,
permet l'autorepresentació i l'empoderament per part 
de subjectivitats subalternes i minoritàries. Aquesta 
expansió tecnològica, diguem-ne accidental —la vira-
litat és un fenomen que neix i es propaga en l'entramat 
popular. Allò viral, nascut de certa casualitat, és capaç 
d'ocupar grans superfícies de territori en curts períodes
de temps. Aquesta natura converteix allò viral en una 
arma impredictible i volàtil, tot i que el marketing estu-
dia el seu comportament per aplicar-lo estratègicament 
en les seves campanyes—, és contraproduent per un 
sistema dominant basat en el poder i l'opacitat [27]. La 
imatge pobre —concepte proposat per Hito Steyerl—, 
característica de la tecnologia digital i l'era hipervi-
sual, és “... an illicit fifth-generation bastard of an original
image” [28]. Mentre que els avenços de la tecnologia 
digital augmenten exponencialment els estàndards de 
resolució de les imatges —4k, 6k, 8k; 60fps, 120fps, 
144fps—, la claredat dels discursos de les forces po-
lítiques segueix sense aclarir-se gens ni mica. Més 
quantitat de píxels no implica més transparència o més 
qualitat en el discurs, tan sols significa l'augment de 
les dimensions de la pantalla on mirar, on atrapar-nos. 
L'hegemonia de l'ull  i de la imatge rica condueix a l'aug-
ment del mirall-gàbia-vitrina negre, espai virtual expo-
sitiu on s'elimina la negativitat, l'erotisme i la confiança, 
per reconvertir la pròpia presència en mercaderia [29].

[26] Han, B. (2015: 59-60)
“El món no és avui cap teatre [com sí ho era, segons Han, 
el món del segle xviii] en el qual es representin i llegeixin 
accions i sentiments, sinó un mercat en que s'exposen, 
venen i consumeixen intimitats. El teatre és un lloc de
representació, mentre que el mercat és un lloc d'exposi-
ció. Avui, la representació teatral cedeix el lloc a l'expo-
sició pornogràfica.”

[27] Han, B. (2015: 82-83)
“La transparència i el poder se suporten malament. Al 
poder li agrada encobrir-se en secrets. La praxi arcana 
és una de les tècniques del poder. La transparència des-
munta l'esfera arcana del poder. Però la transparència 
recíproca només pot aconseguir-se amb la vigilància per-
manent, que adopta una forma excessiva. Aquesta és la 
lògica de la societat de la vigilància. A més, el control 
total anihila la llibertat d'acció i condueix, en definitiva, a 
una uniformitat.”

[28] Steyerl, H. (2009)
“The poor image is an illicit fifth-generation bastard of an 
original image”. Traducció en català: “La imatge pobre és 
una bastarda il·lícita de quinta generació d'una imatge 
original”.

[29] Han, B. (2015: 24-25)
“En la societat exposada, cada subjecte és el seu pro-
pi objecte de publicitat. Tot es mesura en el seu valor 
d'exposició. La societat exposada és una societat por-
nogràfica. Tot està girat cap enfora, descobert, despos-
seït, desvestit i exposat. L'excés d'exposició fa de tot una 
mercaderia [...]. Només l'escenificació expositiva engen-
dra el valor; es renuncia a tota peculiaritat de les coses. 
Aquestes no desapareixen en l'obscuritat, sinó en l'ex-
cés d'il·luminació: «Més en general, les coses visibles no 
conclouen en l'obscuritat i el silenci: s'esvaeixen en allò 
més visible que el visible: l'obscenitat» (J. Baudrillard, Die 
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Giorgio Agamben, a Profanaciones (2015: 97-98), sintetitza la dico-
tomia entre els conceptes profà-sagrat, estretament vinculats, a 
partir de la seva funció original dins la societat romana:

“Los juristas romanos sabían perfectamente qué significaba «pro-
fanar». Las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses eran 
sagradas o religiosas. Como tales, quedaban sustraídas al libre uso 
y al comercio de los hombres: no podían ser vendidas ni dadas en 
prenda, cedidas en usufructo o gravadas por obligación alguna. 
Se consideraba sacrílego todo acto que violase o transgrediese 
esta indisponibilidad especial, que las reservaba exclusivamente 
a los dioses celestes (y eran entonces denominadas propiamente 
«sagradas») o inferiores (en cuyo caso se llamaban simplemente 
«religiosas»). Si consagrar (sacrare) era el término que designaba 
la salida de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar 
significaba, por el contrario, restituir al libre uso de los hombres. 
«Profano —pudo escribir, así, el gran jurista Trebacio— se dice 
en sentido propio de aquello que, habiendo sido sagrado o reli-
gioso, es restituido al uso y a la propiedad de los hombres.» Por 
otra parte, «puro» era el lugar desvinculado de su dedicación a los 
dioses de los muertos y ya no era «ni sagrado ni santo ni religioso, 
liberado de todos los nombres de este tipo» (D. 11, 7. 2).
Pura, profana, libre de los nombres sagrados es la cosa restituida 
al uso común de los hombres. Pero el uso no aparece aquí como 
algo natural, sino que sólo se accede a él mediante la profanación. 
Entre «usar» y «profanar» parece haber una relación especial, que 
es necesario indagar.”

En l'última frase, Agamben senyala el potencial transgressor de 
la profanació: la capacitat de restituir a l'ús públic allò que certs 
dispositius politicoreligiosos sostragueren i ubicaren a l'àmbit pri-
vat. També Bataille, anteriorment, tractà profundament el tema 
de la profanació, entenent-la com un dispositiu a través del qual 
era possible arribar a un estadi d'èxtasi col·lectiu [30].

Baigorra, en el llibre Georges Bataille y el erotismo (2002: 29) [31], 
fa referència a l'autorrenuncia, per part de l'animal humà, del plaer 
immediat a favor de mantenir-se en vida —com proposà Batai-

[30] (Bataille, 1997: 72)
“El mundo profano es el de las prohibiciones. El mundo sagrado 
se abre a unas transgresiones limitadas. Es el mundo de la fiesta, 
de los recuerdos y de los dioses.”

(Bataille, 1997: 128) 
“El principio de la profanación es el uso profano de lo sagrado.”

[31] (Baigorra, 2002: 29)
“El animal humano transforma el principio de placer en princi-
pio de realidad: puede distinguir entre satisfacción inmediata y 
retardada, entre el goce y su restricción, entre el trabajo y el juego. 
La razón promete un beneficio ulterior a cambio de la renuncia al 
placer sin límites. Uno podría ceder al arrebato natural, a la ten-
tación de saciar ya sus deseos, al goce impetuoso de los sentidos. 
Pero no lo hace. Se trata de autorrenuncia; si bien, desde que el 
hombre vive en sociedad, es ante todo una restricción colectiva: la 
comunidad asume la paradoja de restringir y coartar la vida para 
que la vida no cese.”
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lle (1997), la satisfacció del plaer, en excés, podria desencadenar 
en la mort. Això és l'erotisme: l'ésser discontinu és fascinat per la 
continuïtat (remarcant que són els instints, l'inconscient, el que 
l'empenyen al plaer), que, en la mort, esdevé plena—. Tal decisió, 
tal negació a la naturalesa, suposà una batzegada prou important 
com per materialitzar el concepte de diferència i de negativitat: la 
natura positiva de l'animal humà s'expandí [32]. Acompanyant a 
la diferència, la transgressió —una vegada més, ens topem davant el 
dilema o la paradoxa de l'origen sobre què va ser primer, si la trans-
gressió o la diferència—: la possibilitat de dir que no —la resposta 
de Bartleby, “I would prefer not to”, ens sona en aquest context en 
la seva màxima primitivitat—.

L'obertura a la diferència, és a dir, la suspensió d'uns instints 
naturals —que generà uns gestos que podríem anomenar proto-
culturals—, probablement suposà un període de confusió per la 
comunitat primitiva d'humans en general. L'estadi evolutiu actual 
de la nostra espècie ens demostra que la direcció que prengueren 
tals primats fou la de l'autorrenuncia a la naturalesa instintiva per 
estructurar-se en sistemes més complexos, sorgits d'una conscièn-
cia del temps i de la pròpia vida. Ara bé, feta la llei, feta la tram-
pa [33]. Les prohibicions que la cultura imposà —evidentment 
restrictives amb els instints— per tal de mantenir un cert ordre 
social no foren totalment acceptades per tothom, sobretot pels 
qui gaudien o patien d'un esperit massa passional. La solució per 
mantenir aquest ordre fora de caràcter compensatori, d'espiral cí-
clica: la permissió de transgredir la norma, en certs espais-temps 
culturalment acceptats, suposaria una dosi de plaer i alliberació 
—d'excés extraordinari— suficient per mantenir sota control a 
una espècie que accepta la quotidiana esclavitud [34].

Tal regulació es basa en la transfiguració del que és profà en sagrat,
del que és prohibit en exaltat [35], com dèiem, en espais legals i/o 
privilegiats. És habitual que tal transfiguració sigui simbòlica, com 
també pràctica en l'àmbit ritual. Ara bé, nosaltres posem èmfasi
en una transgressió de caràcter alternatiu, una profanació que 
no exigeix imperativament l'execució d'allò prohibit, sinó que és
propositiva i lliure: el joc [36].

[32] (Baigorra, 2002: 49)
“La humanidad, señala Bataille, nació en el momento en que un 
ser se esforzó en decir no a la naturaleza. ¿Por qué es un esfuerzo? 
Precisamente porque los seres humanos nunca opusieron un no 
definitivo. El rechazo no significa ruptura. Al contrario: ese no 
primordial anuncia un acuerdo más profundo.

Aún presa de un vértigo insoportable, la humanidad se detuvo 
por un tiempo ante el movimiento de la naturaleza. Esa inmovi-
lidad transitoria fue el tiempo necesario para que se incubase la 
transgresión.”

(Baigorra, 2002: 59)
“Para decirlo de otra manera: la transgresión quizá no sea más 
que la afirmación de una partición, como sugería Foucault. Y a 
esa palabra, partage en francés, habría que aligerarla de todo lo que 
pudiese evocar el gesto de corte o separación. Dejarle sólo aquello 
que afirma, positivamente, el ser de una diferencia.”

[33] (Baigorra, 2002: 51-52)
“De algún modo, la prohibición parece ilógica, o indiferente a la 
lógica. Su carácter irracional se revela en la máxima absurda: «La 
regla está para ser violada». [...] Parece que no hay prohibición que 
no pueda ser transgredida. No sólo se admite la transgresión: se 
la percibe. Los animales que carecen de restricciones en la medida 
y el grado que establecimos los humanos, desconocen esa ruptura 
colectiva de la regla universal que prohíbe el asesinato, la guerra. 
En cierto sentido, ésta organiza colectivamente los impulsos de 
agresividad. Es como el trabajo: persigue una finalidad, responde 
a un proyecto razonado, moviliza a la comunidad. Su fin es, sin 
embargo, destructivo; es violencia concertada y ejercida por seres 
que ponen su inteligencia al servicio de la destrucción. Se salta 
la prohibición del homicidio Pero no es mera violencia animal. 
Ninguna transgresión lo es.”

[34] (Bataille, 1997: 147)
“¡Qué dulce es quedarse en el deseo de exceder, sin llegar hasta 
el extremo, sin dar el paso! ¡Qué dulce es quedarse largamente 
ante el objeto de ese deseo, manteniéndonos en vida en el deseo, 
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Agamben [37] posa en valor el potencial transgressor del joc i el 
relaciona amb el que hauria de ser la tasca de la filosofia contem-
porània, per encaminar-nos cap a una societat —o etapa evoluti-
va— menys restrictiva, menys estrictament discontinua. Creiem 
que hauria de ser evident que la transgressió dels símbols arcaics 
no ha de considerar-se tabú, sinó que podria ser plantejada des 
d'una mirada innocent alhora que perspicaç —tal com diu Marina 
Garcés a Nova il·lustració radical (2019: 74-75), amb les seves pa-
raules: “les activitats humanístiques en totes les seves expressions 
[no només es refereix a la filosofia o “a les disciplines teòriques «de 
lletres», sinó a totes aquelles activitats (ciències, arts, oficis, tècni-
ques, pràctiques creatives...) amb les quals elaborem el sentit de 
l'experiència humana i n'afirmem la dignitat i la llibertat.” (Garcés, 
2019: 59-60)] són el lloc des d'on reapropiar-nos del temps vivible 
i de les seves condicions compartides, recíproques i igualitàries 
respecte de la singularitat de cada forma de vida [...], el sentit 
d'aprendre és treballar en una aliança de sabers que conjuguin la 
incredulitat i la confiança.”—.
Malauradament, segons Agamben, el joc entès com a dispositiu 
profanador està en decadència en la contemporaneïtat [38]. No 
obstant, per les seves lògiques lliures, no hegemòniques i allibera-
dores, és a dir, pel seu ampli rang de moviment i letalitat, nosaltres 
no ens cansarem de reivindicar-lo des d'un posicionament polític 
—així com a la performance—.

I és que som d'esperit passional: ens tempta blasfemar en contra, 
cagar sobre i cremar el que oprimeix de manera injusta en ter-
mes ètics i polítics —si es que existeix quelcom exempt d'ètica i 
política—. Volem profanar allò sagrat per tal de transfigurar-ho, 
superar l'esquema lògic dicotòmic, i obrir a l'esdevenir a possibili-
tats insòlites [39]. Rés és més fort en nosaltres que la revolta [40]. 
Segons Bataille, un escenari sobirà i revolucionari com aquest es-
devindria possible quan l'ésser humà com a individu afrontés la 
vida amb plenitud i dignitat, a través de la consciència dels instints 
propis i l'acceptació digna del present [41].
Ara bé, aquest estadi de consciència —individual i col·lectiva—, 
afirma Bataille [42], toparà davant els límits de la pròpia sobirania, 
és a dir, els límits del llenguatge a través del qual ha arribat fins 

en lugar de morir yendo hasta el extremo, cediendo al exceso de 
violencia del deseo!”

[35] (Baigorra, 2002: 67)
“Lo sagrado es precisamente lo prohibido transfigurado. Durante 
este tiempo, el sentimiento de miedo y temblor ante la cosa sacra 
se convierte en adoración y devoción. Todos podemos percibir la 
tensión entre el terror y la veneración, el rechazo y la atracción 
por el objeto prohibido. La fascinación introduce la transgresión: 
en la fiesta no sólo se permite hacer lo que normalmente se halla 
prohibido; se lo exige.”

[36] (Agamben, 2005: 99-100)
“El pasaje de lo sagrado a lo profano puede, de hecho, suceder 
también mediante una utilización (o, incluso, una re-utilización) 
por completo inconveniente de lo sagrado. Se trata del juego. Es 
sabido que la esfera de lo sagrado y la del juego están estrechamen-
te vinculadas. La mayor parte de los juegos que conocemos deriva 
de antiguas ceremonias sagradas, de rituales y de prácticas adivi-
natorias que en otros tiempos pertenecieron a la esfera religiosa 
en sentido lato. [...] Emile Benveniste ha mostrado que el juego 
no sólo proviene de la esfera de lo sagrado sino que representa en 
cierto modo su reverso. La potencia del acto sagrado —escribe— 
reside en la conjunción del mito que cuenta la historia y del rito 
que la reproduce y pone en escena. El juego rompe esta unidad: 
como ludus, o juego de acción, deja caer el mito y conserva el rito; 
como jocus, o juego de palabras, cancela el rito y deja que sobreviva 
el mito. «Si lo sagrado se puede definir mediante la unidad consus-
tancial de mito y rito, podremos decir que hay juego cuando sólo 
una mitad de la operación sagrada se completa, traduciendo sólo 
el mito en palabras y sólo el rito en acciones.»”

[37] (Agamben, 2005: 100-101)
Eso significa que el juego libera y distrae a la humanidad de la 
esfera de lo sagrado, aunque no por la mera abolición de ésta. Lo 
sagrado es restituido a un uso especial, que no coincide con el con-
sumo utilitario. En efecto, la «profanación» representada por el 
juego no tiene que ver sólo con la esfera religiosa. Los niños, que 
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allí. En aquell moment, tan sols el silenci del llenguatge —allò en 
el que nosaltres somiem— serà coherent.

juegan con cualquier antigualla que les caiga en las manos, trans-
forman en juguete también aquello que pertenece a la esfera de 
la economía, de la guerra, del derecho o de otras actividades a las 
que estamos habituados a considerar como serias. Un automóvil, 
un arma de fuego, un contrato jurídico se transforman de pronto 
en juguetes. [...] Esto no significa un descuido (ninguna atención 
puede ser comparada con la que el niño pone en su juego), sino 
una nueva dimensión del uso, que niños y filósofos consignan a 
la humanidad.”

[38] (Agamben, 2005: 101-102)
“El juego como órgano de la profanación está por doquier en deca-
dencia. El hombre moderno ya no sabe jugar: es un hecho probado 
precisamente en la multiplicación vertiginosa de los nuevos y los 
viejos juegos. En el juego, en los bailes y en las fiestas se busca 
desesperada y obstinadamente lo contrario de lo que podría en-
contrarse: la posibilidad de reencontrar la fiesta perdida, un re-
torno a lo sagrado y a sus ritos, aunque sólo fuera en la forma de 
las insulsas ceremonias de la nueva religión espectacular o de una 
lección de tango en un teatro de provincias. En este sentido, los 
juegos televisivos de masas forman parte de una nueva liturgia, 
secularizan una intención involuntariamente religiosa. Restituir el 
juego a su vocación puramente profana es una tarea política. Hay 
que distinguir, en este sentido, entre secularización y profanación. 
La secularización es una forma de extracción, que deja intactas las 
fuerzas y se limita a trasladar de un lugar a otro.

Así, la secularización política de conceptos teológicos (la tras-
cendencia de Dios como paradigma del poder soberano) no hace 
más que dislocar la monarquía celeste en monarquía terrestre, 
pero deja intacto el poder.

La profanación implica, en cambio, una neutralización de 
aquello que profana. Una vez profanado, aquello que no estaba 
disponible y se hallaba separado pierde su aura y es restituido al 
uso. Ambas son operaciones políticas, pero la primera tiene que 
ver con el ejercicio del poder, al que garantiza imprimiéndole un 
modelo sagrado; la segunda desactiva los dispositivos del poder y 
restituye al uso común los espacios que aquél había confiscado.”
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[39] (Baigorra, 2002: 78-79)
“Literalmente: la tentación de cagarse en el bien —digamos, en 
los muertos, en lo más sagrado— es lo que moviliza los actos de 
profanación. Éstos necesitan un mundo en el que haya objetos o 
seres para profanar. Si no se reconoce ningún sentido positivo a 
lo sagrado, la profanación queda sin objeto y se repliega sobre sí. 
Hasta el lenguaje blasfemo es impotente si intenta ensuciar un 
bien al que, a partir de cierto punto en la historia, se le ha negado 
un origen divino.

[…] En un mundo completamente profano ya no podría en-
contrarse tan fácilmente la «certidumbre de hacer el mal» que bus-
caba Baudelaire. Esta búsqueda, por tanto, comienza a escapar a 
todo límite y se abre a todas las posibilidades.”

[40] (Baigorra, 2002: 82)
“Nada es más necesario y nada es más fuerte en nosotros que la 
revuelta. Ya no podemos amar nada, estimar nada, que tenga la 
marca de la sumisión. [...] La pretensión de la revuelta es no reco-
nocer nada soberano por encima de mí (cuando mi soledad aprecia 
la oscuridad del universo hasta perderla de vista)”.
Font original: Bataille, G., 1960. El erotismo. Buenos Aires: Edi-
torial Sur, pp. 227-228.

[41] (Baigorra, 2002: 81-82)
“Sólo habrá soberanía en aquellos movimientos a los que sólo im-
porta lo que está allí, presente, en un instante de éxtasis. La fiesta, 
la ebriedad, las lágrimas, la risa, todas las efusiones que dilapi-
den y derrochen sin fin alguno la energía acumulada. También la 
efusión poética cuando perfora los signos de un mundo profano, 
razonable, calculador.”

[42] (Baigorra, 2002: 106)
“En el examen del pensamiento, siempre nos alejamos del momen-
to decisivo (de la resolución) en que el pensamiento fracasa, como 
un gesto inepto, sino por el contrario como un cumplimiento que 
no puede ser superado; porque el pensamiento ha evaluado la inep-
titud implícita en el hecho de aceptar el ejercicio: es un servilismo! 
Los hombres rudimentarios tenían razón en despreciar a quienes 
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se rebajaban a pensar; éstos creyeron escapar a la verdad de ese 
desprecio debido a una superioridad efectiva, que se atribuían en 
la medida en que la humanidad entera está comprometida en el 
ejercicio del pensamiento: pero la superioridad no queda reducida 
por ello a una mayor o menor excelencia en una ocupación servil. 
Más bien una excelencia consumada hace entrever que, siendo 
la soberanía la búsqueda final del hombre y del pensamiento, el 
pensamiento resuelto es el que revela el servilismo de todo pensa-
miento: operación por la cual el pensamiento, agotado, es a su vez 
la aniquilación del pensamiento. Asimismo, esta frase es dicha a 
fin de establecer el silencio que es su supresión.”
Font original: Bataille, G., 2001. La felicidad, el erotismo y la li-
teratura. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 249.

(Bataille, 1997: 280)
“¿Qué sería de nosotros sin el lenguaje? Nos hizo ser lo que somos. 
Sólo él revela, en el límite, el momento soberano en que ya no rige. 
Pero al final el que habla confiesa su impotencia.”
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“Crec que és necessari fer un pas enrere
i reflexionar. En què consistiria, avui, de nou, un
 pensament intempestiu? —intempestiu vol dir 
contra el propi temps, contra el sentit ja marcat 
dels propis temps— Capaç d'alçar-se avui contra

aquesta condemna del món s'acaba”

Marina Garcés en el vídeo El després
del després (Guardiola, 2016)

Ens envoltem —em referiré a la societat occidental
globalitzada i a les seves accions— de catàstrofes
encara que no les vulguem veure, encara que creiem
no veure-les. Més que estar morint per raons natu-
rals o sobrehumanes —és habitual culpar a l'altre—, 
ens estem assassinant. No és un discurs sensacio-
nalista per causar conflicte, més aviat preferiria
arribar a un acord madur i a una abraçada. És evident
que el racionalisme no ho ha aconseguit, i per això no 
ens sentim afins a tot allò que centra, acota i limita.
Com hem de voler confiar la nostra salut a un Estat-
nació incompetent, ja retratat per la seva manca de
diàleg i comprensió respecte a les minories natu-
ralment en lluita —màquines desitjants  [43] en resis-
tència: màquines de guerra—, que centralitza les auto-
nomies i les institucions en una situació de pandèmia
i col·lapse global? Era evident que aquesta no era 
la millor opció, que no s'aprofitaria tot el potencial 
possible per gestionar-se com s'hagués pogut [44] . 
Aquest exemple és extrapolable a altres situacions 
que funcionen amb lògiques centralitzadores. 

[43] Deleuze, G., Guattari, F., & Monge, F. (1985, p. 17-18)
“Las máquinas deseantes no funcionan más que estropeadas, 
estropeándose sin cesar. El presidente Schreber «durante largo 
tiempo vivió sin estómago, sin intestinos, casi sin pulmones, el
esófago desgarrado, sin vejiga, las costillas molidas; a veces se había
comido parte de su propia laringe...». El cuerpo sin órganos es lo 
improductivo; y sin embargo, es producido en el lugar adecuado y 
a su hora en la síntesis conectiva, como la identidad del producir 
y del producto (la mesa esquizofrénica es un cuerpo sin órganos). 
El cuerpo sin órganos no es el testimonio de una nada original, 
como tampoco es el resto de una totalidad perdida. Sobre todo, 
no es una proyección; no tiene nada que ver con el cuerpo propio, 
o con una imagen del cuerpo. Es el cuerpo sin imágenes. El, lo
improductivo, existe allí donde es producido, en el tercer tiempo de 
la serie binaria-lineal. Perpetuamente es reinyectado en la produc-
ción. El cuerpo catatónico es producido en el agua del baño. El 
cuerpo lleno sin órganos pertenece a la antiproducción; no obstante,
una característica de la síntesis conectiva o productiva consiste 
también en acoplar la producción a la antiproducción, a un ele-
mento de antiproducción.

Entre las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos se levanta
un conflicto aparente. Cada conexión de máquinas, cada produc-
ción de máquina, cada ruido de máquina se vuelve insoportable 
para el cuerpo sin órganos.”

[44]
Tatxo Benet ho argumenta comparant el cas de la gestió centra-
litzadora per part del govern espanyol amb la gestió descentralit-
zadora del govern alemany.

Preguntes freqüents, 2020. Pedro Alonso, De L'oms; El Genetista 
Salvador Macip I L'empresari Tatxo Benet. [vídeo] Disponible en: 
<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/pre-
guntes-frequents-pedro-alonso-de-loms-el-genetista-salvador-ma-
cip-i-lempresari-tatxo-benet/video/6039603/> [14 abril de 2020].  
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Queda clar: un dels objectius principals és reivindicar-nos des de 
i per la perifèria, és a dir, no volem centralitzar el nostre poder 
sinó impulsar la descentralització. Secundàriament, no busquem 
un control ni una justificació que ens accepti, ens legitimi ni ens 
proporcioni seguretat i poder gràcies als altres. A fi de comptes, no 
tenim ni volem tenir la necessitat de fer-nos entendre a un públic 
que amb prou feines escolta; en altres paraules, l'objectiu últim és 
l'autosuficiència i l'autogestió responsable.

Les idees d'horitzontalitat rizomàtica i de multiplicitats en l'es-
devenir, proposades per Gilles Deleuze i Felix Guattari, han estat 
vehiculars per articular aquest projecte. Així com ho ha estat el 
concepte de màquina de guerra, dispositiu projectil i projector de 
violència, de rebel·lió i energia il·limitada, que l'Estat no té —ni 
pot tenir mai— degut a la seva naturalesa mutant [45]. Procu-
rarem que sigui aquesta la nostra eina-arma per desarticular el 
poder opressor hegemònic aplicat per mans pseudo o antidemo-
cràtiques. Una vegada ho aconseguim, posarem en crisis la uti-
litat d'aquesta màquina de guerra, que economitza la violència, 
en aquest nou paisatge; no volem que cap animal sigui dominat, 
domat fins l'extrem que perdi la llibertat. Sabem que aquest estadi 
anàrquic és encara utòpic

[45] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 398-399)
“En segundo lugar, las armas y las herramientas no tienen “tenden-
cialmente” (aproximativamente) la misma relación con el movi-
miento, con la velocidad. Otra de las aportaciones esenciales de 
Paul Virilio es haber insistido en esta complementaridad arma-
velocidad: el arma inventa la velocidad, o el descubrimiento de la 
elocidad inventa el arma (de ahí el carácter proyectivo de las armas). 
La máquina de guerra libera un vector específico de velocidad,
hasta el punto de que necesita un nombre especial, que no sólo es 
poder de destrucción, sino “dromocracia” (=nomos). Entre otras 
ventajas, esta idea enuncia un nuevo modo de distinción entre la 
caza y la guerra. Pues no sólo es verdad que la guerra no deriva de 
la caza, sino que la caza no promueve armas: o bien evoluciona en 
la esfera de indistinción y de convertibilidad armas-herramientas, 
o bien utiliza en su beneficio armas ya diferenciadas, ya consti-
tuidas. Como dice Virilio, la guerra no aparece en modo alguno 
cuando el hombre aplica al hombre la relación de cazador que tenía 
con el animal, sino, al contrario, cuando capta la fuerza del animal 
cazado para entrar con el hombre en una relación completamente
distinta que la de la guerra (enemigo y ya no presa). No debe, 
pues, extrañarnos que la máquina de guerra sea el invento de los 
nómadas ganaderos: la ganadería y la doma no se confunden ni 
con la caza primitiva, ni con la domesticación sedentaria, sino que 
son precisamente el descubrimiento de un sistema proyector, y
proyectil. En lugar de actuar mediante una violencia en cada ac-
ción, o bien de constituir una violencia “una vez por todas”, la má-
quina de guerra, con la ganadería y la doma, instaura toda una 
economía de la violencia, es decir, una manera de hacerla duradera 
e incluso ilimitada. “La efusión de sangre, la muerte inmediata son 
contrarias al uso ilimitado de la violencia, es decir, de su economía. 
(...) La economía de la violencia no es la del cazador en el ganadero, 
sino la del animal cazado. En la montura, se conserva la energía
cinética, la velocidad del caballo y no las proteínas, (el motor y no la 
carne). (...) Mientras que en la caza, el cazador trataba de frenar el 
movimiento de la animalidad salvaje mediante una matanza siste-
mática, el ganadero [se pone a] conservarlo, y gracias a la doma, 
el jinete se asocia a este movimiento orientándolo y provocando 
su aceleración”. El motor tecnológico desarrollará esta tendencia, 
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pero “la montura es el primer proyector del guerrero, su primer 
sistema de armas” *. De ahí el devenir-animal en la máquina de 
guerra. ¿Quiere eso decir que la máquina de guerra no es anterior 
a la montura y a la caballería? El problema no es ese. El problema 
es que la máquina de guerra implica la liberación de un vector 
Velocidad, devenido variable libre o independiente, lo que no se 
produce en la caza, en la que la velocidad remite sobre todo al 
animal cazado. Puede que ese vector de velocidad sea liberado por 
una infantería sin recurrir a la montura; es más, puede que haya 
montura, pero como medio de transporte o incluso de acarreo que 
no interviene en el vector libre. No obstante, de todas maneras, el 
guerrero toma del animal la idea de un motor más que el modelo 
de una presa. No generaliza la idea de presa aplicándola al ene-
migo, abstrae la idea de motor aplicándosela a sí mismo.

* virilio, “Métempsychose du passager”, Traverses n.° 8. Sin
embargo, Virilio asigna un paso indirecto de la caza a la guerra:
cuando la mujer sirve de animal “de portadora o de albarda”,
lo que permitía a los cazadores entrar ya en una relación
de “duelo homosexual” que va más allá de la caza. Pero parece
que el propio Virilio nos invita a distinguir la velocidad,
como proyector y proyectil, y el desplazamiento, como trans-
porte o portador. La máquina de guerra se define desde el primer
punto de vista, mientras que el segundo remite a la esfera común.
El caballo, por ejemplo, no pertenece a la máquina de guerra
mientras que sólo sirva para transportar hombres que descabalgan
para combatir. La máquina de guerra se define por la acción, no 
por el transporte, incluso si el transporte actúa sobre la acción.”
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Etimològicament, la paraula projecte prové del llatí proiectus, un 
derivat del supí del verb proiecere, format per pro —cap enda-
vant— i iacere —llençar—, el qual el seu supí amb apofonia dona 
proiectum. Projecte és literalment llançar cap endavant —pro-
jectar, projectil, projector—. És habitual que aquest llançament 
tingui la finalitat d'impactar, de violentar un enemic o una presa,
d'imprimir-li certa força a raó d'un fi. Curiosament, projecte i
objecte comparteixen etimologia i referència. La paraula objecte
prové del llatí obiectum, que significa allò que se'ns objecta, allò
que se'ns posa i s'entremet en el camí. En totes les llengües importants
en termes filosòfics [46], la paraula objecte té el mateix sentit de 
problema i objecció. En alemany trobem la paraula gegenstand, en 
referència a objecte i cosa, que literalment significa allò que està 
davant; en grec, el terme πρόβλημα —próblema— significa tasca, 
enigma, qüestió o obstacle a solucionar. Així doncs, els objectes 
esdevenen coses objectades, presents davant de nosaltres, amb les 
quals hem de lidiar de manera problemàtica. El fet a destacar és 
que la majoria d'aquests objectes els quals afrontem en el nostre 
dia a dia han sigut prèviament projectats, és a dir, no són creacions 
naturals atzaroses relacionades amb les lleis de la física, la química 
o la biologia, sinó que són productes artificials resultat de volun-
tats i fins determinats. En altres paraules, han estat dissenyats.

De fet, la idea de disseny a Grècia i Roma [47] fa referència a la 
forma amb la qual els éssers humans generen artificis que van més 
enllà de la natura. En grec podem trobar dues paraules que tenen 
a veure amb el que en llatí es traduí convencionalment com ars 
—art—, i posteriorment en artesania, artificial, etc. Una d'elles 
és la paraula μῆχος —mêkhos, relacionada a μηχανή (mēkhanē):
invenció, màquina, aparell, mitjà—, que fa referència, princi-
palment, als artificis que tenen com objectiu enganyar les
trampes, com també, esdevenir ric en recursos per superar difi-
cultats, enteses com paranys. La paraula utilitzada en els textos
de la Guerra de Troia per designar al Cavall de Troia és μῆχας 
—mêkhas—, és a dir, el Cavall de Troia és un mecanisme que
té com objectiu, principalment, burlar l 'adversari —podem
observar clarament certa relació en clau bel·ligerant amb el con-
cepte de màquina de guerra proposat per Deleuze i Guattari—.

[46]
Informació extreta de la conferència “La idea filosófica del diseño” 
(2020) d'Ernesto Castro impartida a l'Escola d'Art i Superior de
Disseny de València.

Som conscients que aquesta persona ha sigut acusada de furt 
d'idees (bropropriating, en clau feminista) per Elena Castro, inves-
tigadora en FPU (Formació de Professorat Universitari) de l'Univer-
sitat Complutense de Madrid, que, alhora, és la seva germana. Que 
el citem no implica que obviem o permetem que tals situacions 
passin; molt menys, que les acceptem. Que citem tal contingut
no significa per nosaltres l'exaltació d'aquesta persona.

[47]
Ibídem.

Informació complementada gràcies a l'ajuda sobre etimologia grega 
i llatina de Josep San Miguel, catedràtic de filosofia de l'Institut
Salvador Vilaseca de Reus.

´
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Tradicionalment, s'entén que aquest adversari és la naturalesa. 
L'ésser humà, per tal de superar-la, dominar-la i supeditar-la als 
seus fins, crea mecanismes que la burlin.

Prosseguint amb termes etimològics, la paraula mecànic prové de 
l'arrel indoeuropea “magh-” —tenir, poder—, d'on surten les paraules
macht i mögen, poder i capacitat. L'altra paraula és τέχνη —tékne—,
d'on provenen tecnologia, tècnic, etc. Tékne és una abstracció de 
la paraula τέκτων —téktōn—, que en grec significa fuster. La idea 
primigènia és que l'art per antonomàsia és l'art de la fusteria, basat 
en agafar la fusta i aplicar-li una forma. De fet, el terme matèria 
és una traducció al llatí del terme ὕλη —hūlē—; la matèria és la 
fusta —madera, en castellà— que agafa el fuster per imprimir-hi 
unes formes. Tot i passar de manera tangencial per aquest entra-
mat etimològic de llengües clàssiques imperants en occident —ens 
sembla que informar-nos sobre la procedència i la herència dels 
signes lingüístics que a dia d'avui encara utilitzem és una bona 
manera de situar-nos i així poder actuar amb propietat—, podem 
notar la influència d'aquestes concepcions esmentades en la que 
actualment coneixem com disciplina en Disseny —la propietat de 
la majúscula és un mèrit que podríem situar el seu origen en l'es-
forç dels artistes renaixentistes d'elevar-se a un estatus social ma-
jor, diferenciar-se d'altres oficis i situar-se en una posició superior, 
d'alter deus, que continuà amb les idees romàntiques d'exaltació del 
geni artista creador ex nihilo. Nosaltres, no obstant, l'escriurem en 
minúscula—.

Disseny ve de la paraula anglesa design. Alhora, el verb designar 
prové del llatí designare, que compleix la funció de substantiu i de 
verb. En tant que subjectiu, pot referir-se a intenció, pla, propòsit, 
meta, conspiració, conjura, forma, etc. Mentre que com a verb pot 
referir-se a trama, fingiment, projecte, esbós, etc. —notis un cert 
to maquiavèl·lic—. En qualsevol cas, prové de la paraula llatina 
signum: senyal o signe, en sentit ampli, que serà la base sobre la 
qual es fundà el procés de significació —de creació de signes  i de 
diferenciació, és a dir, un alçament de diferències, com murs, de 
límits i polaritats que es referenciaran les unes amb les altres—, 
que buscarà transformar allò natural —la matèria o hūlē objec-

´

´



PROJECTIL CONTRA LA LLEI I LA NORMA

174 175

ZONA 2 (24:00 UTC+12)

tada— en cultural o artificial, per mitjà de mecanismes, o com ja 
hem dit, estratègies per burlar les lleis naturals. El rol que la tradi-
ció occidental ha atribuït a l'ofici de dissenyador/a és el de crear 
informació a partir de la deformació de matèria informe, és a dir, 
de generar cultura o artificialitat. És sabut, com una idea clàssica
de la filosofia, que l'ésser humà es troba a mig camí entre l'artificial 
i el natural, que la cultura és una segona natura per l'humà, i que 
el medi on vivim és un paisatge sobretot cultural on hi trobem
majoritàriament objectes projectats a raó d'uns fins premeditats
—de moralitat qüestionable, per això ens trobem projectant 
aquesta proposta—. És propi del nostre temps que emergeixin 
pensaments crítics entorn el rol del/a dissenyador/a, els quals, si 
més no, reflexionin sobre els instruments de poder i les condicions 
de violència que implica aquesta, la nostra disciplina.

És per aquesta raó que un dels objectius d'aquest projecte és
esdevenir projectil, essent els blancs —allà on apuntem— els punts
de màxima tensió —on el dany pot ser major— dels organismes
estatals centralitzadors. Violentar-los per tal d'aconseguir la
seva desarticulació, el seu desmembrament. La finalitat és desna-
turalitzar la norma imposada sobre els cos cultural construït
—posar de manifest el caràcter fictici i atzarós de l'artificialitat—,
intentar aplicar l'esdevenir reversible i contemplar les possibilitats 
d'un cos sense òrgans —ambdós conceptes proposats per Deleuze 
i Guattari—.
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Aquesta desnaturalització, no obstant, és gairebé paradoxal
degut a la condició d'autoreferencialitat. L'ésser humà ha sigut 
capaç d'elaborar un sistema que protegís i assegurés el mante-
niment de l'ordre i el funcionament d'allò que també ha construït: 
ho anomenem llei. És, per tant, una construcció basada en prin-
cipis antropomòrfics, aliens a una universalitat que englobi també 
el no —ens referim a tot allò que no ha sigut capaç de significar 
ni contemplar—. Les lleis naturals (físiques, químiques, biolò-
giques, etc.) són una serie de codificacions autoreferencials en la 
mesura que no poden justificar-se més enllà del seu llenguatge; la 
traducció —la translació— entre llenguatges suposa un procés 
de pèrdues, de diferiments i de regalims, com podem observar 
quan traduïm paraules o discursos d'idiomes varis. Un dels mèrits 
d'aquesta espècie —per dir-ho d'alguna manera, procurant no ser 
destructiu— és que ha aconseguit adaptar-se a l'entorn fins al punt 
de ser capaç de projectar-se en un pla virtual. Ens referim a que 
més enllà de ser un animal en simbiosi amb el seu entorn, ha sigut
capaç d'estudiar-lo i codificar-lo fins al punt de generar tot un
sistema que ell mateix s'ha repetit fins concebre'l com irrefutable: 
interpreta, fracciona, imagina... Ningú altre que no parli el seu 
llenguatge li podrà discutir res. S'ha situat al centre i res li sembla 
quedar fora del seu rang de visió —en direm que aquest, llavors, 
n'és el seu defecte—.

En certa manera, aquesta evolució va ser propiciada per la facultat 
de posposar el propi plaer, d'allargar la pròpia vida, beneficiant-lo 
en aquest sentit. En el moment en el que l'humà primitiu va
contemplar el càlcul, va concebre el futur i va concebre el treball.
La disciplina va esdevindre sagrada i amb ella es va convertir
esclau. Mil·lennis després, les societats capitalistes arreu del món 
es basen en la productivitat, la eficiència i el consum: ingressar 
per gastar. Tampoc és estrany que gran part dels pensaments
polítics hegemònics actuals segueixin aquest principi. Ens
referim a la institucionalització disciplinaria —concepte
proposat per Michel Foucault a Vigilar i Castigar (1975)—, que 
té la funció d'homogeneïtzar tot comportament alternatiu, diver-
gent, disfuncional, perifèric, així com un forat negre engoleix la 
llum dins de l'horitzó de successos; il·luminar-se, erigir-se sobirà 
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il·lustrat característic del segle de les llums, esdevé tasca difícil i 
tumultuosa. Estem envoltades de forats negres en potència mentre 
hi hagi individus amb voluntat de poder mancats d'empatia.

2.4. Desterritorialitzar: reterritorialitzar 
(des-: re-)
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La desinstitucionalització l'entenem, per tant, com un procés 
necessari. Aquest passa per la desterritorialització i la desestra-
tificació de les colònies sedentàries que s'han arrelat al territori 
sense dialogar i, per tant, se n'han apropiat. La reterritorialització 
nòmada —el nostre tercer objectiu— no segueix una lògica dialèc-
tica: el propi procés de desterritorialització esdevé reterritorialit-
zació. El prefix “des-” implica en l'acte un “re-”; des-valorar esdevé 
re-valorar, des-institucionalitzar esdevé re-institucionalitzar. Ara 
bé, tal reterritorialització, per ser coherent i efectiva amb el prin-
cipi de no repetir allò caduc, cal ser, fins un cert punt, propositiva 
i estratègica —com es pot observar pel transcurs de la història, la 
inèrcia general de la humanitat és buscar la comoditat, és a dir, 
repetir allò que ja ha vist, allò passat, que li serveix de model per 
no haver d'esforçar-se en crear des de cero —la por al llenç en 
blanc—, en pensar en excés. L'ímpetu nihilista, d'alguns, cap a la 
creació d'un món nou es tradueix en la negació desesperançadora 
de la possibilitat de crear uns fonaments coherents amb les idees 
de novetat, d'utopia.—

Tal procés, diguem-ne, de metamorfosi i reciclatge, és propi del 
cicle evolutiu: mantenir la vida implica una constant readaptació 
—resistir per sobreviure—, que implica abraçar i/o descartar les 
virtuts i els defectes del cos. El que no et mata és una virtut en potèn-
cia, un defecte potencialment reterritorialitzable, a l'espera de ser 
enfocat, escoltat —ens referim a que tals punts dèbils poden ser 
concebuts com punts de baixa energia, de bloqueig o de poca fluï-
desa, similars als punts morts i estancs del corrent d'un riu. La 
seva raó de ser pot ser incerta (podem entendre com no és fàcil 
fer-se un lloc fora del torrent principal), però avivar-los, fer-ne un 
ecosistema ric, és una tasca que comença per destinar-li energia de 
manera conscient—.

2.5. Nomadisme intuïtiu
i subversió des de la crítica.

No repetir esquemes lògics o dinàmiques,
que siguin hegemònics o de dominació.
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Aquest nou espai és llis, lliure de quadrícules, creixent en totes 
direccions [48]; el sentit brota al pas nòmada —imagineu un 
Shishigami (Déu Cérvol, Esperit del Bosc) els passos del qual fan 
créixer vida a mesura que avança, mentre es podreix allò que deixa 
enrere [49]—. 

Ara bé, Deleuze i Guattari, inspirats per Toynbee, afirmen que el 
nòmada és més aviat aquell que no es mou, és a dir, a diferencia del 
migrant que abandona un territori, el nòmada no se'n va, no se'n 
vol anar i s'aferra a l'espai llis. “El nómada sabe esperar, tiene una 
paciencia infinita. Inmovilidad y velocidad, catatonía y precipita-
ción, «proceso estacionario», la pausa como proceso” (Deleuze, 
Guattari, 2004: 385). Aquesta pausa com a procés és l'estat que 
aspirem a viure, no tan sols a pensar —com diu Consuelo Martín 
(1991: 7) sobre la inoperativitat de pensar sobre silenci: només po-
saríem en activitat una zona superficial de la nostra ment, aquella 
on s'analitzen i es classifiquen mecànicament conceptes, i això no 
tindria una repercussió en altres llocs del psiquisme ni afectaria 
a la conducta—; és evident que sense una intuïció aquesta regió 
és inhabitable, i les dinàmiques dels nostres sistemes i cultures 
actuals tampoc s'enfoquen per generar-ho, sinó al contrari. És
possible que utilitzant la intuïció succeeixi una translació inhabi-
tual, i és que l'actitud nòmada és divergent, sinuosament orgànica 
més que rígidament automàtica, que no respon al canvi amb la 
mateixa moneda.

[48] Deleuze, G.; Guattari, F. (2004: 385)
“[...] el espacio sedentario es estriado, por muros, lindes y caminos 
entre las lindes, mientras que el espacio nómada es liso, sólo está 
marcado por “trazos” que se borran y se desplazan con el trayecto. 
Incluso las capas del desierto se deslizan unas sobre otras pro-
duciendo un sonido inimitable. El nómada se distribuye en un 
espacio liso, ocupa, habita, posee ese espacio, ese es su principio 
territorial.”

[49]
Narbona Pérez, J. (2016). Análisis religioso y folclórico en Mo-
nonoke Hime. Revista Observatorio Iberoamericano de la Econo-
mía y la Sociedad del Japón. Recuperat de http://eumed.net/rev/
japon/26/mononoke.html 

Fig. 9
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Rosi Braidotti veu la potència crítica subversiva d'aquestes subjec-
tivitats nòmades [50], les quals les considera una ficció política, un 
mite, capaç de “desdibuixar les fronteres sense cremar els ponts” 
[51] d'allò que s'està posant en crisi. Defineix l'esdevenir nòmada 
com una metàfora performativa, afirmativa i resistent, que permet 
i proposa, citant-la textualment: “encuentros y fuentes de interac-
ción de experiencia y conocimiento insospechadas que, de otro 
modo, difícilmente tendrían lugar.” [52]. És exactament aques-
ta fluïdesa en la frontera la que es proposa amb el nom d'aquest 
projecte: el joc de paraules entre “gas” i “gos” no es tant sols una 
similitud fonètica o gràfica, també és un desplaçament concep-
tual entre dos conceptes o significats semànticament allunyats, 
un apropament metafòric, sense titubejos, entre un líquid i un gos 
—hi retornarem a “el perquè del títol Sòlid-Líquid-Gos”—.

És també la que ella anomena “la filosofia del com si”: una afir-
mació de les fronteres fluides, una pràctica dels intervals, de les 
interfícies i dels intersticis [53] . L'aspecte particularment esti-
mulant d'aquesta pràctica, diu, és el potencial d'oferir, mitjançant 
successives repeticions i estratègies mimètiques —les quals asso-
cia a la parodia—, espais on es possible engendrar formes alter-
natives d'acció. La parodia, per tant, pot ser políticament poten-
ciadora sempre i quan es sostingui en una consciència crítica que 
apunti a engendrar transformacions i canvis [54]. Queda clar que 
la repetició paròdica de codis dominants, doncs, no consisteix en 
la perpetuació d'aquests, sinó en la seva transformació i adaptació
a i per un context sociocultural present i futur més adequat;
revertir la condició pòstuma per reapropiar-nos del temps vivible.

Per tal que aquest canvi de caràcter positiu prengui significat,
l'ímpetu creatiu ha de procurar fer un esforç per esdevenir crític
i no deixar-se endur ni anestesiar per les fortes corrents gene-
rades per la inèrcia de les grans masses. És sabut que la violència
desmesurada d'una riuada pot malmetre un delta. No contemplar 
les naturaleses de la diferència, de la desigualtat, és una catàstrofe
que arrasa amb incomptables vides que ni tant sols han estat
advertides. És necessari, doncs, fer un esforç per transformar i no 
perpetuar uns esquemes lògics i unes dinàmiques, els valors de 

[50] Braidotti, R. (2000: 31)
“Aunque la imagen de los “sujetos nómades” está inspirada en la 
experiencia de personas o culturas que son literalmente nóma-
des, aquí el nomadismo en cuestión se refiere al tipo de conciencia 
crítica que se resiste a establecerse en los modos socialmente co-
dificados de pensamiento y conducta. No todos los nómades son 
viajeros del mundo; algunos de los viajes más importantes pueden 
ocurrir sin que uno se aparte físicamente de su hábitat. Lo que 
define el estado nómade es la subversión de las convenciones esta-
blecidas, no el acto literal de viajar.”

[51] Braidotti, R. (2000: 30)
“El sujeto nómade es un mito, es decir, una ficción política que 
me permite analizar detalladamente las categorías establecidas y 
los niveles de experiencia y desplazarme por ellos: desdibujar las 
fronteras sin quemar los puentes. La elección de esta figuración 
lleva implícita la creencia en la potencia y la relevancia de la ima-
ginación, de la construcción de mitos, como un modo de salir de la 
estasis política e intelectual de estos tiempos posmodernos. Hoy 
las ficciones políticas pueden llegar a ser más efectivas que los sis-
temas teóricos. La elección de una figura iconoclasta, mítica, como 
la del sujeto nómade, es en consecuencia un movimiento contra la 
naturaleza establecida y convencional del pensamiento teórico y, 
especialmente, filosófico. Esta figuración traduce, por lo tanto, mi 
deseo de indagar y legitimar la acción política, tomando al mismo 
tiempo como prueba histórica la decadencia de las identidades 
estables, metafísicamente fijadas. Una de las cuestiones que están 
en juego aquí es la manera de conciliar la parcialidad y la discon-
tinuidad con la construcción de . nuevas formas de interrelación 
y proyectos políticos colectivos. Volveré más adelante sobre este 
tema.”

[52] Braidotti, R. (2000: 32)
“El devenir nómade no es una repetición ni una mera imitación, 
sino que antes bien constituye una proximidad empática, una in-
terconectividad intensa. Algunos estados o experiencias pueden 
fusionarse sencillamente porque comparten ciertos atributos. Por 
consiguiente, los desplazamientos nómades designan un estilo 
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creativo de transformación; una metáfora performativa que per-
mite que surjan encuentros y fuentes de interacción de experien-
cia y conocimiento insospechadas que, de otro modo, difícilmente 
tendrían lugar.”

[53] Braidotti, R. (2000, p. 33-34)
“En una perspectiva feminista, prefiero sin embargo abordar “la 
filosofía del como sí, no como un rechazo sino, más bien, como una 
afirmación de fronteras fluidas, una práctica de los intervalos, de 
las interfaces y de los intersticios. En otras palabras, el elemento 
de repetición, la parodia per se, o la personificación que acompaña 
la práctica del como si no puede constituir un fin en sí mismo. 
La práctica de sucesivas poses o mascaradas per se no tiene un 
efecto subversivo automático; como nos advierte lúcidamente Ju-
dith Butler, la fuerza del modo paródico consiste precisamente en 
esforzarse por evitar las repeticiones monótonas, que provocan el 
estancamiento político.”

[54] Braidotti, R. (2000, p. 34)
“Me parece que el aspecto particularmente estimulante (empowe-
ring)*  de la práctica del como si es precisamente su potencial para 
ofrecer, mediante sucesivas repeticiones y estrategias miméticas, 
espacios en los cuales es posible engendrar formas alternativas 
de acción (véase “La diferencia sexual como proyecto político nó-
made”). Dicho de otro modo, la parodia puede ser políticamente 
potenciadora con la condición de que esté sostenida por una con-
ciencia crítica que apunte a engendrar transformaciones y cam-
bios. Sin embargo, desde el momento en que postulo una con-
ciencia radical como condición previa, me estoy comprometiendo 
a abordar cuestiones relacionadas con la repetición, la diferencia 
y la subversión de los códigos dominantes que exigen esquemas de 
explicación más complejos.

* Empowering/empowerment son vocablos creados por el feminis-
mo anglosajón —y de uso cada vez mas extendido—, para aludir 
a las estrategias dirigidas a otorgar mas poder a las mujeres en 
los diversos campos de acción política. Su traducción literal en 
castellano, “empoderamiento”, pierde la contundencia del original 

les quals es basen en la dominació de l'alteritat i en l'estructura 
vertical de poder, hegemònics a dia d'avui.
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y se convierte en un incomodo neologismo. De ahí la decisión de 
reemplazar el termino (utilizado reiteradamente por la autora) por 
otros que sugieren sentidos similares, como “potenciador”, “esti-
mulante”, etc. [N. del E .]”
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2.6. Esdevenir comunitat
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[55] Jiménez Díaz, J. (2013)
“Así, para ella [Hannah Arendt], la política no tiene como ele-
mento definitorio a la violencia física y/o simbólica, al gobierno o 
al poder mismo. Más bien, la política surge de las relaciones entre 
las personas que haciendo uso prudente de sus palabras e ideas 
tratan de resolver los conflictos por medios pacíficos. Si preva-
lecieran los medios violentos e ideológicos para resolver los
conflictos humanos no tendría sentido hablar de política; más bien 
habría que hablar de guerra y/o de adoctrinamiento ideológico. 
Por ello, en la Grecia clásica: “Ser político, vivir en una polis, signi-
ficaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión, 
y no con la fuerza y la violencia [...] obligar a las personas por 
medio de la violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas 
prepolíticas” (Arendt, H. (2005): La condición humana, Barcelona, 
Paidós, p. 53).

En esa dirección, la política, para Aristóteles, Kant y Arendt,
resulta de aceptar la existencia de grupos diferentes, intereses 
múltiples, tradiciones y opiniones diversas en la ciudad. Por ello, 
la política sólo es una de las posibles respuestas a los conflictos
humanos y no es, ni mucho menos, la más habitual. Otras res-
puestas pueden ser la oligarquía y la tiranía. Pero estas últimas 
destruyen la pluralidad de la polis en beneficio de la minoría en 
el poder (Crick, B. (2000): In Defence of Politics, Londres, Conti-
nuum The Tower Building, p. 3-4). Así, en el momento que “se 
pierde la contigüidad humana, es decir, cuando las personas sólo 
están a favor o en contra de las demás, por ejemplo durante la 
guerra [...] el discurso se convierte en «mera charla» [...] ya sirva 
para engañar al enemigo o para deslumbrar a todo el mundo con 
la propaganda; las palabras no revelan nada.”

Aquest espai de divergències confluents alberguen la pluralitat i 
la multiplicitat. Esdevenir comunitat es presenta com un acte de 
resistència al culte individual postmodern, que tendeix al distan-
ciament i l'aïllament. Podem comprovar que, en qualsevol teixit 
social urbà, un augment de subjectivitats diverses en un mateix 
espai no suposa en si mateix una comunió entre elles. Una gran
quantitat abandonada de subjectivitats, tot i viure embotides conjun-
tament, no acostuma a generar ni tan sols una amalgama, és a dir, 
la mescla no qualla.

Ens han educat en els límits, en les distàncies i en les diferències; 
desdibuixar-les i establir vincles entre persones de comunitats
diverses esdevé un acte que requereix d'esforç, deconstrucció
simbòlica i amor. Ens apropem a la concepció de ciutadania demo-
cràtica que Hannah Arendt proposa: la resolució de conflictes
—de fronteres— entre persones ha de passar per un ús prudent de 
paraules i idees, és a dir, de mitjans pacífics que entenguin de plura-
litat i diversitat [55]. A hores d'ara —observant la gran quantitat, 
catastròfica, de desigualtats que l'ésser humà ha sigut capaç de 
crear durant el seu transcurs històric— hauria de ser evident que 
la violència no ha de ser l'element definitori de la política, ni que 
la violència mesclada amb la política hagin de ser els ingredients 
principals per crear una màquina de guerra o un aparell d'Estat. Tot 
i així, les lògiques que ens envolten no entenen llenguatges gaire 
més enllà dels residus de la seva pròpia reverberació. Cal fer-nos 
entendre, sigui com sigui, a través d'un intercanvi creatiu. Esde-
venir comunitat vol dir resistir i lluitar col·lectivament.

“Sense odi, Sense violència, Sense armes” era el lema que es va 
trobar escrit a una de les parets del banc Société Générale de Niza 
després que Albert Spaggiari, amb la seva banda, realitzés el que es 
va denominar “robatori del segle”, l'any 1976. L'estratègia consistia 
en penetrar a la institució a través del clavegueram subterrani que 
hi confluïa i travessava la ciutat, la qual va ser inspirada pel mateix 
Spaggiari després de topar-se amb un reportatge sobre la xarxa de 
clavagueram de la ciutat a un diàri local de Niza. Altres lladres 
posteriors, inspirats en aquest mantra, intentaren aplicar aquest 
mètode del butró; no obstant, aquests valors morals acostumaven 
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a ser incomplerts, com explica el “el Robin Hood de Vallecas”, 
alies “el Flako” —fill del també butró “el Peque”— a la pel·lícula 
Apuntes para una pel·lícula de atracos (2018) de Elias León Simi-
niani. No ens volem quedar amb el caràcter espectacular ni caure 
en una ingenuïtat que mitifiqui tals furts i tal lema de lladres de 
guant blanc —que podria ser un eslògan per la corrupció—, com 
tampoc en la força i la violència aplicada a persones innocents per 
objectius individuals propis. La lectura que ens interessa és la que 
posa en valor la voluntat i la possibilitat de hackejar una insti-
tució capitalista, com és la d'un banc, i fer-la trontollar, literalment,
des del subsòl. És evident que creure que és possible fer-ho sense
violència seria una idea ingènua, sobretot si es contempla la
condició que qualsevol acció o gest reaccionari —que, entenent la
pròpia vida com una transformació de la matèria, una successió 
d'accions i reaccions, en resulten ser tots— comporta intrín-
secament violència. És un clar exemple de màquina de guerra
alhora que de performance o teatre, en la qual, com el propi “Flako”
comenta en una entrevista, s'utilitza la implantació de la 
por per immobilitzar testimonis i poder actuar per benefici
propi. Això ens recorda a la política del terror, hegemònica, també 
implantada durant l'actual situació del coronavirus.



ESDEVENIR COMUNITAT

196 197

ZONA 2 (24:00 UTC+12)

Bibliografia:

Marlasca, M., 2018. El Robo Del Siglo O Cómo Llevarse 27 Millones
De Un Banco Sin Armas Y Sin Violencia. [online] La Sexta. 
Disponible en: <https://www.lasexta.com/programas/expe-
diente-marlasca/cronica-negra/el-robo-del-siglo-o-como-lle-
varse-27-millones-de-un-banco-sin-armas-y-sin-violencia_
201806245b30129a0cf22819ce72fccc.html> [14 d'abril de 2020]. 

Otero, J., 2019. Territorio Negro: Sin Odio, Sin Violencia, Sin 
Armas. El Butrón De Niza. [online] Onda Cero. Disponible en: 
<https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/au-
dios-podcast/territorios/negro/territorio-negro-sin-odio-sin-vio-
lencia-sin-armas-el-butron-de-niza_201807175b4e04b60cf2ed-
722bb1fd16.html> [14 d'abril de 2020]. 

TV3, 2019. Flako, L'exatracador De Bancs, Al "faqs". [vídeo] Dispo-
nible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-uLtk1viY9A> 
[14 d'abril de 2020]. 



198 199

ZONA 2 (24:00 UTC+12)

2.7. Abraçar la finitud:
deconstrucció i reconstrucció

rizomàtica del signe
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Per Ferdinand de Saussure —considerat el pare de la lingüística 
estructural del segle xx—, el signe lingüístic és arbitrari quant a 
la unió entre significat i significant, la qual afirma que és immo-
tivada i convencional. Defensa que el contingut emès per aquests 
signes, en comptes de basar-se en la substància o quelcom en sí 
que representen, es basa en una relació d'antagonismes i pola-
ritats establerta entre ells, pels seus usuaris, i que la forma en la 
que es relacionen aquests signes en el llenguatge pot ser utilitzada 
per comprendre la resta del món. Aquest esquema de comprensió
saussurià, és a dir, entendre el llenguatge com una xarxa de posi-
cions i antagonismes, és el fonament de moltes concepcions hege-
mòniques d'avui en dia, i contra el qual nosaltres ens revoltarem
per tal d'intentar dissoldre'l i obrir-nos a una pluralitat de la 
diferència sense necessitat dialèctica de categoritzar-la. De fet, 
una de les proposicions dels moviments feministes és subvertir 
els codis socioculturals de gènere —tot i que també els codis 
biològics de sexe, com defensa Kate Millet, o fins i tot els codis 
biològics de raça, criticats en conjunt pel feminisme radical dels 
anys 80 [56]—, per tal de demostrar-ne la seva ficció, a través de 
la performance i el simulacre —curiosament, no és estrany que 
en l'actualitat el roleplay, els rpg (Role-Playing Game), els crpg 
(Computer Role-Playing Game) o, fins i tot, les Escape Room s'hagin
popularitzat de manera global entre una part del teixit social, en 
especial entre els joves adolescents, preadolescents i certa part de la
generació x i y (millenial), a través de productes culturals diversos.
Per posar un parell d'exemples, a grans trets, podem reco-
nèixer aquesta influència en les comunitats de streaming (Youtube
i Twitch concretament), on les quals s'hi pot trobar contingut
relacionat a roleplays dels populars videojocs Grand Theft Auto o 
Minecraft (entre d'altres). També podem observar un creixement
de la comunitat otaku (en japonès, persona fanàtica o amb afini-
cions obsesives, sobretot referit al manga i a l'anime), si més no a 
Espanya, on la qual s'hi inclouen certes persones que gaudeixen 
de disfressar-se de certs personatges ficticis (cosplay) per esdeve-
niments concrets, com els Salons del Manga. Sense anar més 
lluny, el carnaval seria un exemple proper d'aquestes lògiques de 
simulacre, que, en aquest cas, busquen esvair-se de la linealitat i 
rigidesa del temps quotidià; no obstant, el caràcter performàtic té 

[56] Aguilar García, T. (2008)
“La investigación sobre género como una categoría de estudio sobre
las mujeres apareció entre los años sesenta y setenta, en las obras 
de Kate Millet, Política sexual y Shulamith Firestone, La dialéc-
tica de la sexualidad. […] Términos como patriarcado, género y 
casta sexual se acuñaron en estas obras, ligados a una concepción 
socialista que primaba antes el análisis de la dominación social 
que el de la diferencia sexual. Consideran que el patriarcado es 
un sistema de dominación sexual que es el sistema básico sobre 
el que se levantan las otras dominaciones como la raza y la clase. 
El género es la construcción social de la feminidad y la casta es la 
común situación de opresión vivida por las mujeres.”
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altres capacitats a banda de tant sols dissipar l'estrès o el bloqueig
particular: com ja dèiem, pot esdevenir un mitjà per vivenciar
altres posicions, apropar-se a la diversitat i a les diferències múltiples.
El roleplay, la performance o el simulacre no són subversius per se, 
sinó que requereixen de pensament crític per ser-ho—.

Retornant als esquemes de lingüística de Saussure, que segueixen 
vigents de manera hegemònica a dia d'avui —si més no, en l'edu-
cació primària i secundària obligatòria—, entenem la signifi-
cacióde la llengua com un procés resultant de conveniències i codis 
socials, polítics, culturals, etc., segons un context o una cultura 
particular. És notable aquesta influència en l'antropologia estruc-
turalista del segle xx impulsada per Claude Lévi-Strauss, la qual, 
resumidament, proposa basar-se en l'estudi de la significació dels 
sistemes de polaritzacions i agrupacions binaries que una cultura 
atribueix als seus gestos. És, per tant, un estudi dels signes i els 
símbols en relació als cossos culturalment codificats i el seu movi-
ment, és a dir, un estudi des de la distància, des d'una condició 
alienant que impera i limita el coneixement assolible.

Seguint dins la constel·lació d'idees de Saussure, també hi trobem 
els conceptes d'immutabilitat i mutabilitat del signe lingüístic. En 
primer lloc, la immutabilitat fa referència a l'elecció del significant, 
la qual és lliure en relació a la idea, però imposada en relació a 
la comunitat lingüística que l'utilitza. Per exemple, és una con-
venció imposada que totes les catalanoparlants concebem la idea 
—significat— d'arbre, que fa referència a aquella planta dotada 
de tronc, branques i fulles a través de la paraula —significant— 
arbre. No obstant, l'elecció d'aquesta paraula per establir el vincle
amb aquesta idea és una decisió relativament arbitrària, en el
sentit que, quan va ser definida, molt probablement deuria ser 
adient en relació a cert fenomen en cert context cultural passat, 
però que, a dia d'avui, aquesta relació, molt probablement, hagi que-
dat obsoleta —per la simple raó d'admetre que els temps canvien,
així com les necessitats individuals i col·lectives—. És propi dels 
llenguatges —ens referirem als humans—, doncs, romandre
estancs o esdevenir autoreferencials degut als rastres sedimentats
i ocults dels seus indicis, els quals en dificulten una obertura 



204 205

ZONA 2 (24:00 UTC+12)ABRAÇAR LA FINITUD

múltiple i lliure de límits; o, si més no, una comprensió positiva
d'aquesta condició, d'aquests límits, que la pugui abraçar. El
problema, una vegada més, esdevé la nostra finitud, tant corporal 
com mental, en la infinitud de l'existència. Derrida ho manifestava 
amb la seva famosa frase “No hi ha res fora del text” —il n'y a pas 
de hors-text— (1967: 207), referint-se a la xarxa de significacions 
que resulta l'esdevenir de la nostra vida, així com a la condició i 
dependència del llenguatge per articular i dibuixar els límits de 
la pròpia experiència subjectiva. Bataille ho comprenia com el
binomi entre continuïtat i discontinuïtat, el qual conjuga la idea de 
com la existència finita, aïllada, individual i perible d'un ésser que 
neix i mor està en trànsit cap a una indefinició de l'eternitat [57]. 
La connexió i l'experiència en vida d'aquesta continuïtat eterna, 
segons Bataille —inspirat per el marquès de Sade—, és assolible
a través de la transgressió, de l'excés i de la despesa, ja que en elles 
sorgeix un moviment capaç de flanquejar i posar en crisis els límits
i fonaments de les estructures que defineixen el que entenem àmpli-
ament com vida; per tant, l'erotisme, el desig, la prohibició, la sacra-
litat, la revolta o la profanació són condicions particulars d'aquesta 
situació. Un dels missatges que Bataille volia transmetre era el 
de comprendre com pertinents, positives i necessàries aquestes
múltiples vessants humanes de tendències contradictòries
—abraçar la satisfacció, el plaer i la bellesa del caos que alimenta al 
cosmos, és a dir, que lubrica els engranatges dels sistemes polítics 
que organitzen les societats—, per acceptar-les i créixer, a poder 
ser, de manera racional: erigir-se individus sobirans, comunitat 
sobirana. És el lema de la Il·lustració, del pensament il·lustrat: 
Sapere aude. No obstant, tal i com Theodor W. Adorno i Max 
Horkheimer, de l'Escola de Frankfurt, van exposar amb el llibre
Dialèctica de la Il·lustració (1944-1947), qualsevol moviment 
d'emancipació és susceptible a posar-se en dubte, ja que la prò-
pia raó tendirà a implicar contradiccions internes; més concreta-
ment, el que s'exposa és que la Il·lustració, que aparentment és el
combat i la destrucció dels mites, es converteix ella mateixa en una 
mitologia, construint noves formes de mites [58]. És la condició 
del moviment en espiral de la dialèctica: per buscar la llibertat 
l'ésser humà ha de disciplinar-se, i a través d'aquesta disciplina es 
torna esclau de les seves pròpies normes, de les seves noves formes 

[57] Baigorria, O. (2002, p. 117)
“Continuidad/discontinuidad: dualidad que expresa las expe-
riencias o condiciones del ser que nace, crece y muere, en tránsito 
desde una existencia aislada, individual, perecedera, hacia la inde-
finición de la eternidad. Los tránsitos entre ambos polos pueden 
ocurrir a través de la reproducción sexual, de la muerte, de la efu-
sión mística, poética, erótica y otros excesos.”

[58] Castro, E. (2020)
Som conscients que aquesta persona ha sigut acusada de furt 
d'idees (bropropriating, en clau feminista) per Elena Castro, inves-
tigadora en FPU (Formació de Professorat Universitari) de l'Univer-
sitat Complutense de Madrid, que, alhora, és la seva germana. Que 
el citem no implica que obviem o permetem que tals situacions 
passin; molt menys, que les acceptem. Que citem tal contingut
no significa per nosaltres l'exaltació d'aquesta persona.
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de concebre la realitat [59]. I és que és sabut que tot us genera 
abusos i desusos, formes d'inutilitat. És una qüestió d'autoritat, 
obediència i desobediència. És propi de la postmodernitat que 
els grans relats s'estiguin posant en crisi, estiguin en un procés 
de destrucció i els grans pilars estiguin caient, així com també 
els petits i mitjans relats que en sorgeixen, a conseqüència, amb 
intencions de substituir-los. Moltes autoritats —o totalitarismes
ideològics, com diu Ernesto Castro (2020)—, cada una amb inten-
cions i moral pròpies, es troben en disputa sobre un mateix terri-
tori. Sorgeix un problema quan en aquest escenari d'autoritats 
múltiples, on les unes amb les altres es solapen, esdevé impossible 
jutjar-les com millors o pitjors: és la pròpia natura d'allò múlti-
ple. No obstant, en relació amb el context occidental globalitzat i
a la condició pòstuma que Marina Garcés (2017) posa de manifest,
nosaltres diem que la nostra disciplina i el nostre esforç apunta a ge-
nerar transformacions basades en ètiques responsables en termes
d'ecologia i horitzontalitat. Intentarem posicionar-nos en una
multidimensionalitat o transposició que comprengui —podríem 
dir, també, que superi o suspengui— la dialèctica no des de la 
inèrcia, sinó des de la seva contemplació i actuació simultània 
conscient. És possible que aquest objectiu tant sols sigui un somni.

Retornant al concepte de mutabilitat del signe de Saussure, aquest 
fa referència a les alteracions sorgides pel desplaçament de la
relació entre el significat i el significant. Derrida (1967) també fa 
referència a aquest caràcter mutable, de desplaçament i espaia-
ment, a través del terme différance, que ell mateix proposa. Diffé-
rance és una paraula homòfona a différence, que en francès significa 
diferència; alhora, sorgeix del verb différer, que en francès significa 
tant “posposar” com “diferenciar”. Derrida fa referència al caràcter
desbordant del procés de significació —devenir-inmotivat del signe
o devenir-signe són expressions en clau saussuriana que Derrida
(1986) utilitza per remarcar el moviment de deriva d'aquest procés—,
el qual es traça a partir d'un entramat heterogeni de signes que 
funcionen per complementarietat; en aquesta xarxa de sinònims
la significació és impossible de totalitzar, com seria impossible 
atrapar una estrella fugaç —ens referim a la fugacitat del seu movi-
ment, no al cos celeste físic, que, amb instruments i tecnologies 

[59] Ibídem.
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humanes (basades en la dominació, sotmetiment i deformació de 
la natura i la matèria), sí es podria arribar a capturar—.

Entesa, doncs, que l'arbitrarietat del signe es troba en relació amb 
l'arbitrarietat del context —i que el context occidental actual es 
regeix a partir de fluxos múltiples d'informació que pronuncien 
la sensació d'arbitrarietat o manca d'un sentit totèmic estable—, 
aquest projecte proposa utilitzar instruments de significació amb 
un caràcter diagonal —o transdireccional—, entre la burla i la 
serenitat, des de lògiques rizomàtiques que mantinguin oberta la 
significació a l'alteritat i a la multiplicitat. Aprofitar la inèrcia dels 
indicis d'inestabilitat de les grans estructures del nostre temps no 
és una tendència nihilista destructiva, sinó al contrari: esdevenir 
capaces d'empoderar-nos de significats, és a dir, de transformar 
les incongruències de la realitat que habitem. Ho entenem com 
un acte subversiu, de desobediència. En clau capitalista, donar-li 
la volta a la moneda: no deixar-nos prendre ni sotmetre, així com 
fer nostre el que és seu per tal de defensar la pròpia llibertat. No 
obstant, tal com acabo d'escriure, aquest plantejament tendeix a 
suposar una guerra, un conflicte que implica enemics i víctimes, i 
precisament és el contrari del que nosaltres idealitzem a l'hora de 
projectar el nostre esforç. És tant sols un primer pas que ens posa 
de peus a terra, ens situa davant del problema.

Abans de prosseguir, ens agradaria aturar-nos per revisar certs 
detalls de les suposicions anteriors:

Segon Interludi
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El murmuri i el grinyol que s'escolta en les estructures que tremo-
len. La tremolor dels fonaments i/o dels engranatges pot deure's
a sotracs de tota mena: terratrèmols, revoltes, convulsions, mani-
festacions, embussaments, allaus, etc. Segons com s'aborda o es tracta
el trànsit de matèria o energia, enteses en termes generals i de 
manera simbòlica, els resultats poden ser tant catastròfics com 
plaents. És una obvietat que les destrosses i els desperfectes d'un 
huracà no suposarà cap mena de plaer per aquelles famílies que 
han perdut la casa a causa del desastre. No obstant, en la ten-
sió dels desequilibris també hi aflora un cert vici, un divertiment
propens a l'acceleració dels engranatges que no cessen de girar i
generar soroll. Un exemple en són les sales de Pachinko (en japonès,
sales recreatives de màquines escurabutxaques), on allà, tal com diu
Roland Barthes (1994: 100), les màquines són felices. El fort
murmuri de les boles en constant moviment significa que hi ha 
un quelcom col·lectiu vinculat al plaer de jugar, així com d'unir 
els cossos amb exactitud. En aquest soroll blanc no hi ha veus que
s'alcin, guiïn o se'n separin, sinó que el gaudi es col·lectiu, plural 
[60]. Això ens recorda a tres coses: a la dansa, a la música techno
—tot i que podria ser qualsevol tipus de música que invoqués cert
estat de trance— i a la idea d'orgia. Curiosament, totes tres s'apro-
pen a la no-racionalitat, a territoris obscurs adjacents a allò consi-
derat com normalitat —la contraposició a la il·luminació és tant 
sols una polarització antiga, com la del dia i la nit o el bé i el mal, 
que, en essència, no ens interessa perpetuar—. L'èxtasi i l'exaltació
de la infinitud en el cos finit —o, si més no, la vivència de quelcom
més gran que l'individu— és el que ens arrastra i el que ens pot 
fer col·lapsar i morir, tot i que també és el que ens uneix col·lecti-
vament, ens manté en activitat i ens fa viure. La condició de la 
dialèctica —el moviment en espiral que busca posar un equilibri 
uns pols— sembla ser irrefutable degut a la seva natura impetuosa 
de retorn, de ressorgiment, de voluntat d'existir.

No ens queda altre remei, per gaudir en vida, que abraçar aquests 
murmuris, aquestes tensions. Per gaudir ens referim a no recaure
en l'odi que els conflictes tendeixen a provocar, i per abraçar ens
referim a contemplar, és a dir, entrar en un estat meditatiu de contem-
plació que ens capaciti a ser conscients de les accions presents,

[60] Barthes, R. (1994, p. 100)
“El susurro es el ruido que produce lo que funciona bien. De ahí 
se sigue una paradoja: el susurro denota un ruido límite, un rui-
do imposible, el ruido de lo que, por funcionar a la perfección, 
no produce ruido; susurrar es dejar oír la misma evaporación del 
ruido: lo tenue, lo confuso, lo estremecido se reciben como signos 
de la anulación sonora. Así que las que susurran son las máquinas 
felices. Cuando la máquina erótica, mil veces imaginada y descrita 
por Sade, conglomerado «imaginado» de cuerpos cuyos puntos 
amorosos se ajustan cuidadosamente unos con otros, cuando esta 
máquina se pone en m archa gracias a los movimientos convul-
sivos de los participantes, tiembla y produce un leve susurro: en 
resumen, funciona, y funciona bien. Por otra parte, cuando los 
actuales japoneses se entregan en masa, en grandes salas, al jue-
go de la máquina tragaperras (que allá se llama Pachinko), esas 
salas se llenan del tremendo susurro de las bolas, y ese susurro 
significa que hay algo, colectivo, que está funcionando: el placer 
(enigmático por otras razones) de jugar, de mover el cuerpo con 
exactitud. Pues el susurro (se ve en el ejemplo de Sade y en el 
ejemplo japonés) implica una comunidad de los cuerpos: en los 
ruidos del placer que «funciona» no hay voces que se eleven, guíen 
o se separen, no hay voces que se constituyan; el susurro es el rui-
do propio del goce plural, pero no de masas, de ningún modo (la 
masa, en cambio, por su parte, tiene una única voz y esa voz es 
terriblemente fuerte).”



216 217

ZONA 2 (24:00 UTC+12)CONTEMPLAR EL MURMURI

singulars i plurals, que s'estan realitzant. Aquest és un estat de 
caràcter nodal, multidimensional, de propietats fluides i simul-
tànies, així com ho és la comunicació. Ser capaces d'entendre
i participar en la comunicació —en un procés comunicatiu—
entesa com un procés complex de deconstrucció i reconstrucció 
dels signes que s'utilitzen vol dir dur a terme una exploració rizo-
màtica entorn la plasticitat de tals signes. Sabem que els signes 
tenen la capacitat de transformar-se i mutar. Serem capaces de, 
generant multiplicitats, dissipar-los? Conjuntament volem vio-
lentar i forçar la caiguda de les estructures verticals de dominació 
hegemòniques —no ens cansarem de dir-ho—, per simultàniament
contemplar-ne la caiguda i allò que s'obre, es desvela en ella. És el 
primer pas. No tot seran víctimes: qui sigui capaç de contemplar 
no s'enfonsarà, es realçarà i també li serà donada la mà. Sabem que 
som resilients, com el fetge de l'immortal —i amic dels humans— 
Prometeu, però, tant de bo, puguem superar aquesta condició de 
sofriment etern, que tant coneixia el gat de la cançó La vida d'un 
gat (1989) de l'Albert Pla [61] .

[61]
Albert Pla – La vida d'un gat (1989)

El seu pare era un vell gat gordo i coix 
i sa mare una gata de carrer 
i ell va néixer una nit sota la pluja 
però sa mare morí al part 
i el seu pare d'un infart 
i va quedar abandonat pel mig dels prats 
moriria de gana moriria congelat 
però sort que era un gat i tenia set vides.
 
No tenia ni pares ni un amic 
ni un padrí de família que el cuidés 
i així solitari justet amb uns dies de vida 
va arrossegar el cos per un camí fins la ciutat 
i va ser en creuar una carretera 
que un camió va i l 'atropella en un pas zebra 
però sort que era un gat i tenia set vides 
i va sentir-se deprimit dèbil agobiat 
tan esclafat sota el camió 
on hi veia que no podia que no podia respirar 
però per res la vida no volia deixar el gat.
 
I ferit i amb la por a la mort 
va seguir una nena i la nena el va agafar 
va acollir-lo en braços va posar-li un nom ridícul 
se l'endugué a casa seva i va mostrar-lo a la família 
però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena 
i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra 
però sort que era un gat i tenia set vides 
set pisos de caiguda i quedà viu sobre l'acera 
rebentat i destrossat però hi ha més vides que l'esperen 
vida hi ha vida.
 
Però aconseguí aixecar-se aconseguí caminar 
aconseguí creuar la ciutat fins al port 
i va va veure el mar i va veure un peix 
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va acostar-se al moll però va relliscar 
i va caure a l'aigua va sentir-se perdut 
ho tenia clar moriria ofegat 
però sort que era un gat i tenia set vides 
era patètic veure com s'enganxava a la vida 
xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre 
i aconseguí pujar-s'hi mig ofegat mort de pena 
va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca. 

Set mesos després va desembarcar 
en una terra estranya apocalíptica i ingrata 
les cases mig destruïdes de gent morta o bé matant-se 
i un merder de crits histèrics de terrors i focs i nervis 
i de cop una bomba li va petar sota els peus 
i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida 
però sort que era un gat i tenia set vides 
i en aquell país de merda hi havia guerra hi havia guerra 
i on reina la violència t'acribillen per la jeta 
el cos ple de metralla que es moria que es moria 
quan va esdevenir un prodigi que ell no hagués esperat mai.
 
Una gata preciosa i piadosa el recollí 
i amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides 
i es tirà follant els dies que passà en convalescència 
però la gateta ocultava que estimava un altre gat 
què dic un gat que allò era un tigre 
que ho va descobrir un mal dia va jurar que els mataria 
això era un liu de faldilles 
però sort que era un gat i tenia set vides 
imagineu aquella bèstia una espècie de legionari 
reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants 
la gata quedà morta desgarrada a esgarrapades 
i ell de què sinó s'escapa perseguit com una rata.
 
Van acabar-se els tiros i eren temps de pau 
de pau però misèria de penes i gana 
i un dia el gat tornà a sentir que el seu cos levitava 
que el seu cos desafiava tota llei de gravetat 
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per les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven 
i una veu il·lusionada que el mirava i exclamava 
yujúúú família avui per dinar tenim gat a la brasa 
però sort que era un gat i tenia set vides 
i va sortir per potes de miracle que no el pesquen 
que no acaba com un plat de subsistència 
a la postguerra hi ha gana hi ha gana.
 
Ja havien passat set vides però el gatet mai no es moria 
la veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida 
i ara tan sols s'arrastrava sols errava sols vagava 
ja era un vell gatot de merda despreciat per tot el món 
que era el pot de les hòsties que és que estava cremat 
i es que hòstia puta quina vida més perra que tenia 
però per desgràcia era un gat i tenia set vides.
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“Un vano —hueco o luz— en una construc-
ción o estructura puede referirse a cualquier

apertura en una superficie compacta. La 
densa compactación del entramado patriarcal 

a escala local es fácilmente identificable al 
vivenciar las formas de funcionamiento de sus 
instituciones, y el reparto de cargas en el seno 
de las mismas. El vano no es un vacío, sino la 

posibilidad de medir la distancia entre los apo-
yos de un elemento estructural. El racismo,

el sexismo, la homofobia, la transfobia, el 
edadismo, el capacitismo o el especismo son 
elementos estructurales que marcan distan-

cias respecto a la experiencia de solidez de las 
vidas que merecen la alegría de ser vividas.

Constantemente ves y eres parte de malas 
prácticas institucionales. Prácticas profunda 
y mundanamente nocivas. La mayoría de las 

veces no haces ni dices nada. Antes pensabas 
que era sólo miedo a la exposición pública;

luego entendiste que había parte de autocui-
dado. Ojalá nos dotásemos de dispositivos de 
erradicación de culpa. A menudo estas malas

prácticas son sostenidas por sujetos con 
bastante legitimidad institucional (más que la 

tuya en cualquier caso), y otras veces suceden 
por simple inercia: las malas prácticas forman 

parte del paisaje más mediocre. La legiti-
midad funciona también como un pasaporte 

de lujo que da acceso a los espacios de poder, 

es decir, produce sujetos aptos para circular 
por estructuras de poder. En las instituciones 
contemporáneas hay en activo una tupida red 
de estraperlo de capital simbólico y social. Se 

podría decir que el capital simbólico opera 
como silenciador del abuso que ejerce quien 
lo ostenta. Seguramente su praxis está doble-

mente avalada: por una legitimidad en distintos 
niveles (casi siempre un varón cis, europeo y 

blanco, heterosexual y doctor en algo, aunque
también podría ser una mujer blanca y delgada,

suficientemente hetero, suficientemente 
femenina…), y por una connivencia de toda su 
red social y profesional. La legitimidad de sus 

rasgos hegemónicos y la hegemonía que rasga 
las comunidades son dos de los elementos 

que hacen que esa mala praxis se naturalice y 
se incorpore… convirtiéndola simplemente en 

una praxis más. Una praxis «normal»."

“El hueco que dejan los cuerpos cuando se 
retiran de una estructura. La luz que atraviesa 
la mirada de alguien que ya no puede no ver 

las violencias."

Egaña Rojas, L. and Rocha, J., 2019. Triunfar en vano, no.
De connivencia [1] KM 0 y estraperlo simbólico. A*Desk,

[online] Disponible en: <https://a-desk.org/magazine/triunfar-
en-vano-no-de-connivencia-km-0-y-estraperlo-simbolico/> 

[14 d'abril de 2020].
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2.9. El perquè del títol
Sòlid-Líquid-Gos



228 229

ZONA 2 (24:00 UTC+12)EL PERQUÈ DEL TÍTOL SÒLID-LÍQUID-GOS

Com ja hem dit anteriorment, és la fluïdesa en les fronteres la que 
es proposa amb el nom d'aquest projecte. Gairebé podríem dir 
que la grafia més remarcable de tot el títol —si se'ns permet— és 
el guió entre les paraules “líquid” i “gos”, el qual fa de nexe o pont 
entre aquests dos conceptes o significats, semànticament allun-
yats. El joc o l'intercanvi de paraules entre “gas” i “gos” no ha sigut 
triat tant sols per una similitud fonètica o gràfica, sinó també per 
la seva capacitat de desplaçament o translació conceptual que ge-
nera la seva substitució —la lectura lineal del títol, d'esquerra a 
dreta, podria esdevenir una situació semblant a viatjar en tren (ens 
referim a un tren semiòtic): el segon guió, després d'haver seguit 
fins aleshores sobre unes vies habituals, diguem-ne, de la memòria 
col·lectiva (les paraules sòlid i líquid conformen o ens situen en 
un context relativament conegut i previsible: la transformació 
de la matèria en química), ens desvia cap a una altra direcció no 
prevista, no convencional, però també existent i operativa. Ens 
referim a que el tren no descarrila ja que el destí o significat on 
ens dirigim segueix vigent, superant així l'absurd que l'aturaria, el 
descarrilaria o contra el qual s'hi estavellaria—. La topada amb el 
gos en comptes del gas esdevé un xoc fortuït, capaç de fer perdre 
momentàniament els sentits —per la mateixa raó, també hauria 
pogut ser escollit un gat, ja que, com la paraula gos, es troba mor-
fològicament a una lletra de la paraula gas—, però, com diem, 
aquests instants d'irracionalitat descobreixen i obren noves vies 
explorables. No és pas un èxit genial, no s'han trobat pas, objecti-
vament, indrets inhòspits; no obstant, sí que varia la ruta per on 
accedir a tals indrets, podent cartografiar així rutes alternatives al 
mapa. És un gest de desterritorialització i reterritorialització, una 
exploració, podríem dir, quasi alquímica pel territori humà del 
llenguatge. En aquesta alquímia del llenguatge, les limitacions físi-
ques i/o els principis de conservació de la matèria i de l'energia no 
són obstacles o tabús per a tal transmutació conceptual. Els límits 
d'aquesta matèria es troben allà on el llenguatge humà es topa, 
però a diferència de la finitud estricte del món físic, el llenguatge, 
al ser una construcció artificial pròpiament humana,és mal·leable 
i pràcticament infinita. L'or o el perfeccionament espiritual tan 
anhelat pels alquimistes esdevé, en aquest cas, la llibertat de mo-
viment per tal territori del llenguatge. Intuïm que quanta major 
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sigui la fe dipositada en tal possibilitat, major serà l'apropament 
a la mítica pedra filosofal, portadora de gran poder amb la qual 
aconseguir la màxima il·luminació. És en aquesta il·luminació on 
es pronuncia una similitud amb la Il·lustració, que compartim.

D'altra banda, en l'elecció de la paraula gos hi té importància 
la seva traducció, sobretot en llengua castellana i anglesa —les 
quals són les que podem parlar i escriure—, en comparació amb 
la paraula gat. Gos es tradueix en perro en castellà i dog en anglès, 
mentre que gat en gato i cat, respectivament. Com podem veure, la 
distància fonètica i gràfica entre perro i dog respecte a gas és major 
que en les traduccions de gat, la qual ens sembla interessant per 
pronunciar que tal joc de paraules es intraduïble i funciona prin-
cipalment en català. És una reivindicació lingüística a favor de la 
pluralitat de llengües, més que de la identitat nacional o patriòtica. 
Com diu Rosi Braidotti (2000: 43): “No hay lenguas maternas, 
solo sitios linguisticos que uno toma como su punto de partida”. 
En aquesta mateixa línia, Braidotti proposa la figura del poliglota: 
aquell que llisca entre idiomes en un constant joc infantil de bro-
ma, aquell que sap que l'idioma és un lloc d'intercanvi simbòlic 
que ens vincula a totes a una xarxa de malentesos mediatitzats que 
anomenem civilització [62]. L'escriptura poliglota —que és alhora 
nòmade— “[...] tiene que ver con desarticular la naturaleza seden-
taria de las palabras, desestabilizar las significaciones del sentido 
común, desconstruir las formas establecidas de la conciencia. En 
este sentido, los escritores pueden ser políglotas dentro de la mis-
ma lengua; uno puede hablar inglés y escribir en muchas formas 
diferentes de inglés.” (Braidotti, 2000, p. 47).

Alhora, tal idea de pluralitat cultural i de llengües també es defen-
sada per Derrida (2009: 26), criticant alhora el totalitarisme es-
tatal —que també compartim—: “... un Estado en el cual hubiera 
sólo unum sería una catástrofe terrible. Un Estado sin pluralidad 
y sin respeto por la pluralidad sería, en primer lugar, un Estado to-
talitario, y eso no sólo es terrible, sino que no funciona. Sabemos, 
de hecho, que es terrible y que no funciona. Por último, ni siquiera 
sería un Estado. Sería no sé qué, una piedra, una roca, o algo así. 
De esa manera, un Estado como tal debe prestar atención, en la 

[62] Braidotti, R. (2000: 43-44)
“El políglota no tiene una línea vernácula, sino muchas líneas de 
tránsito, de transgresión; ha perdido algunos hábitos comunes, 
por ejemplo, el de poder recordar en qué idioma canta las cancio-
nes de cuna, en qué lengua sueña, ama o fantasea. Los complejos 
aparatos musculares y mentales que unen sus fuerzas para produ-
cir el lenguaje, en el políglota se combinan para producir sonidos 
extraños, conexiones fonéticas, combinaciones vocálicas y uniones 
rítmicas. Una especie de perversidad polimorfa acompaña la capa-
cidad que tiene un políglota de deslizarse entre los idiomas, robar 
huellas acústicas aquí, sonidos de diptongos allá, en un constante 
juego infantil de broma. Los desplazamientos son intraducibies, 
pero no por ello menos eficaces. El mejor regalo que puede hacér-
sele a cualquiera, pero especialmente a un políglota, es una palabra 
nueva, una palabra que aún no conoce.
El políglota sabe que el idioma no es sólo, y ni siquiera, el instru-
mento de comunicación; sabe que es un lugar de intercambio sim-
bólico que nos vincula a todos en una red tenue, y aun así viable, 
de malentendidos mediatizados que llamamos civilización. Desde 
Freud y Nietzsche, la filosofía occidental ha sostenido que la sig-
nificación no coincide con la conciencia, que la mayor parte de 
nuestras acciones tiene un fundamento no consciente; cogito ergo 
sum es la obsesión de Occidente, su perdición, su locura. Nadie 
manda en su propia casa; desidero ergo sum es una caracterización 
más exacta del proceso de construir sentido.”
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medida de lo posible, a la pluralidad, a la pluralidad de pueblos, de 
idiomas, de culturas, de grupos étnicos, de personas, etc. Esa es la 
condición de un Estado.”

L'impuls per agafar una altra via sorgeix d'una voluntat interna 
de justícia [63], d'esdevenir un Estat o comunitat justa. Per no-
saltres, pensar en l'altre vol dir considerar i tenir en compte també 
allò no humà. Resituar, recordar l'existència de l'animal —com 
qualsevol ésser no humà— en les nostres estructures, per tal de 
comunica'ns-hi amb respecte i sense supeditar-lo, també és la in-
tenció d'aquest títol.

[63] Derrida, J; Caputo, J. (2009: 28-29)
“La justícia, si tiene que ver con el otro, con la distancia infinita 
que me separa del otro, es siempre desigual al otro, es siempre 
incalculable. No pueden Uds. calcular la justícia. Levinas define 
en algún pasaje la justícia (una definición que, yo creo, es muy re-
ducida pero a la cual adoro por considerar muy rigurosa) como la 
relación con el otro*. Eso es todo. Una vez que Uds. se relacionan 
con el otro como un otro, algo incalculable entra en escena, algo 
que no puede reducirse al derecho o a la historia de las estructu-
ras legales. Eso es lo que da a la deconstrucción su movimiento, 
es decir, la sospecha constante, la crítica a la determinación dada 
de la cultura, de las instituciones, de los sistemas legales, no para 
destruirlos o sólo para cancelarlos, sino para ser justos con justícia, 
para respetar esa relación con el otro como justícia.

* Ver Totality and Infinity, página 89 (FL 49/DPJ 22)”
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Com ja hem anunciat anteriorment, en paral·lel a la madura-
ció conceptual d'aquest projecte, desenvoluparem tres projectes 
—o formalitzacions— independents que enriquiren de mane-
ra holística el projecte de Sòlid-Líquid-Gos. La intenció princi-
pal d'aquestes tres formalitzacions ha sigut explorar, traduir i 
aplicar a la pràctica el que plantegem conceptualment. Advertir 
l'inesperat en el procés, potencialment significatiu i enriquidor, 
ha servit també per complementar el conjunt del projecte. Ens 
referim al fet de considerar importants les línies de fuga que han 
sorgit en el procés assagístic, abraçant-les i reterritorialitzant-les 
amb coherència.

Per facilitar la interpretació de les formalitzacions, a continuació 
explicarem, resumidament, els vincles més destacables entre la 
teoria i la pràctica d'aquest projecte.

En primer lloc, hem procurat posar de manifest les violències 
implícites en certs codis o símbols d'ús hegemònic. Aquesta és 
la raó per la qual en les tres formalitzacions hem utilitzat ele-
ments —com ingredients— amb una forta càrrega simbòlica, 
que facilitaren la transfiguració.

També hem procurat no repetir lògiques hegemòniques en les 
nostres propostes pràctiques, esdevenint propositives, a través 
de la crítica, per tal de combatre la credulitat i superar-la —és a 
dir, fer-nos conscients, crítiques i sobiranes—. Els escenaris que 
plantegem tenen l'objectiu de permetre l'obertura a la concepció 
de nous paradigmes, maneres alternatives de relacionar-se amb 
l'alteritat, amb l'entorn i amb els dispositius que s'estenen en els 
espais de civilització contemporanis, tot i proposar-se en un espai 
performatiu. Volem prendre consciència, a través de pràctiques 
no convencionals, d'allò ocult, invisibilitzat, amagat, subordinat, 
apartat, desplaçat o menyspreat; concebre'l per abraçar-lo o fer-
li front. Amb això ens referim tant a desvetllar l'estructura que 
accepta l'assimilació dels símbols culturals, com la construcció 
que acompanya l'experiència de les pròpies emocions.

Tal desmantellament l'hem procurat dur a terme a través d'una 
exaltació burlesca, alhora que serena, de certs codis o dispositius 

caducs —en relació al nostre plantejament conceptual—. Com 
una pulsió inconscient o involuntària —com si es tractés d'un 
impuls per fer front a certa injustícia, quelcom que ens provoca 
sensació de conflicte—, en les tres formalitzacions posàrem en 
joc sinònims del que ens desagrada, fet que ens portà a alterar, 
invertir o transfigurar la seva funció original, és a dir, descon-
textualitzar per recontextualitzar tals dispositius en un escenari 
alternatiu, lliure de conflicte. Evidentment, cada projecte posa 
el focus en uns determinats símbols i dispositius, però l'actitud 
amb la qual s'aborden segueix un posicionament comú, el qual és 
el que hem desglossat a la zona anterior.

Per tal de ser coherents amb les idees plantejades, les formalitza-
cions s'han procurat generar en formats no hegemònics, alhora 
que transdisciplinaris. La performance, per nosaltres, ha esde-
vingut un espai importantíssim de recerca de coneixement, re-
presentació i experimentació nòmade. En el procés de dislocació 
dels símbols, el caràcter efímer i de simulacre de la performance 
ens ha permès l'assaig, la prova i l'error, el prototip i la vulnera-
bilitat; així com ens ha brindat l'oportunitat d'investigar amb 
el cos present, gaudir de l'experiència activa, proposar escenaris 
vivencials i escoltar i parlar amb l'exemple. Fins i tot ens ha pro-
porcionat un espai segur, d'empoderament i de confiança.

Per altra banda, a través de la performance s'ha pogut treballar 
també amb la potència del gest i la càrrega simbòlica i emocional 
que l'acompanya. Tot i esdevenir simulacre o realitat de caràcter 
virtual, la performance, tal i com l'hem plantejada, ens ha exigit 
una presència i consciència física que ens sembla important rei-
vindicar, si més no, en uns temps on la identitat i la consciència 
corporal es pot arribar a trobar en crisis.

Volem remarcar, també, la nostra voluntat de prestar atenció als 
detalls i a la perifèria de l'acció principal, en les tres propostes 
formals. Tal proposta procura no seguir la lògica de l'horror vacui 
—colonitzar el llenç en blanc—, sinó que hem procurat dialogar 
amb cada projecte i deixar marges, línies de fuga i espais per po-
der respirar —interpretar—; no obstant, l'objectiu que estruc-
tura les propostes és que el foc pugui cremar amb força. Això vol 
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dir que, segons els diferents contextos o formalitzacions, algunes 
zones esdevenen més atapeïdes o denses que altres.

Per tal de no quadricular, limitar o matar el concepte o les idees 
—així com la vida—, hem procurat fer ús de les metàfores, rei-
vindicant-les. Hem procurat així construir un univers immersiu, 
a través d'una narració estranya, amb relats alternatius, sense 
haver de sacrificar la història ni la seva veracitat. La nostra inten-
ció, com la d'un plantejament literari, ha sigut remoure els sen-
timents de credulitat —respecte a les convencions culturals— i 
d'incredulitat —respecte als escenaris plantejats en les formalit-
zacions— a través de la creació d'uns ecosistemes crítics alhora 
que lúdics. La voluntat de divertiment i l'humor, en especial la 
ironia —allò que la intel·ligència artificial encara no computa—, 
en dosis, han esdevingut sanadores i reconfortants, gairebé com 
punts d'avituallament i empoderament, durant tot el desenvolu-
pament d'aquest projecte. Ens hem situat entre la grotesquerie i 
la sobirania, en vaivé, gaudint de la multiplicitat de l'entremig.

A continuació resumim les tres formalitzacions o projectes de 
l'ecosistema que anomenem Sòlid-Líquid-Gos:

•	 Jenga:	Manifesto planteja un manifest que es construeix 
performàticament a partir d'un joc de construcció —dos 
jugadores— i una escopeta utilitzada com a pròtesi o ex-
tensió de la mà. En cada una de les peces del Jenga s'hi troba 
escrita la primera frase d'un manifest d'art o disseny, fent un 
total de cent frases utilitzades —es van utilitzar tres-centes 
peces, per tant, cada frase es va repetir tres vegades—. El joc 
aquí és utilitzat com un dispositiu profanador, serenament 
crític, alhora que burlesc i desimbolt. L'enderroc de l'impe-
ratiu es dona a través de l'impacte d'un projectil atzarós; la 
irònica paradoxa de la construcció mitjançant la violència, 
l'espiral de la història.

•	 Tot	caurà	pel	seu	propi	pes es planteja com un bodegó que 
deriva a una performance al·legòrica que representa la frase 
del propi títol. La performance consisteix en una serie d'es-
cultures humanes, en parella, que posen en joc la resistència 

dels cossos en busca de la seva màxima tensió. Tal idea tam-
bé es procura representar a través de la vestimenta, basada 
en la superposició de capes i l'acumulació ad absurdum de 
múltiples peces de roba de codis de vestimenta diversos. Les 
escultures o posicions són mantingudes fins al col·lapse, fins 
la fatiga, o durant un minut. Allò que succeeix espontània-
ment en els entremitjos, entre les posicions pautades, és una 
pinzellada de realisme serenament intencionat.

•	 Rebis,	la	grella	(o	Hipòtesi	d'un	desastre) planteja un mite 
sobre l'esdevenir d'un món postapocalíptic, fantàstic i sim-
bòlic, on una última guerra ha eradicat qualsevol forma de 
conflicte dicotòmic, i en el que, a conseqüència o per atzar, 
brota una nova forma de vida singular, rizomàtica. El relat 
mitològic, inspirat en el concepte de rizoma de Deleuze i 
Guattari, s'explica en una història dividida en tres actes, 
dels quals l'últim, el naixement de Rebis —el nou ésser—, 
és representat en forma de performance. El mite es materia-
litza a través d'una figura d'imatgeria festiva —inspirada en 
el folklore català, principalment en els seguicis dels nanos 
i dels gegants— del nouvingut ésser singular. Rebis és un 
nano bicèfal i androgin, nascut d'una grella —o reboll— a la 
soca d'un descomunal roure, entre sediments de l'antic món, 
que sembla percebre i interactuar amb la vida a través d'una 
sinceritat insòlita. A la performance, Rebis cobra vida a par-
tir d'una coreografia que explora la plasticitat i la resistència 
d'unes posicions impostades —posicions i gestos típics dels 
gegants i els nanos—, com rastres genètics, amb una actitud 
despresa de convencionalismes i construccions simbòliques, 
alhora que es mou ambiguament en un territori d'emocions 
volàtils. La coreografia és creada i interpretada —en pre-
sent, ja que és una obra en constant evolució— per Blanca 
San Miguel, ballarina i estudiant de coreografia a l'Institut 
del Teatre.

•  

•  

•  
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Il·lustració titulada "La gran invasión de los bárbaros", de Mena, 
del llibre Grandezas de la humanidad (1918) de José Osés Larumbe.

Figura 8:
Publicació de @teflon_musk_after_dusk via Instagram (15 de 
juny de 2020) [14 d'abril de 2020].

Figura 9:
Fotogrames de la pel·lícula La princesa Mononoke (1997) de 
Studio Ghibli.









Sòlid-Líquid-Gos
PLA DE TREBALL

Com s'ha indicat, el projecte consisteix en tres formalitzacions —Jenga: Manifesto, Tot caurà pel 
seu propi pes i Rebis, la grella (o Hipòtesi d’un desastre)—. A continuació expliquem el pla de 
treball que durem a terme duran l’estiu.

1. Acabar formalitzacions:
• Jenga: Manifesto   (9 -19 juliol)

1. Subtitular el vídeo. (9 -12 juliol)
2. Adaptar/introduir la formalització del propi projecte a la memòria conjunta —al ser 

projectes independents, tenen formalitzacions independents—.
Jenga: Manifesto és un PDF de 3 pàgines de 50x90cm. Evidentment, el format de la 
memòria de Sòlid-Líquid-Gos és més petit, i, per tant, l’hem d’adaptar. (13 -19 juliol)

• Tot caurà pel seu propi pes   (19 – 31 juliol)
1. Muntar el vídeo ja enregistrat. (19 – 21 juliol)
2. Redactar el text explicatiu que desenvolupi el concepte. (21 – 26 juliol)
3. Maquetar el text i fer-ne el packaging —ja ideat—. (27 – 31 juliol)
4. Acabar el foto-llibre —Toni Llargués (19 – 31 juliol)

• Rebis, la grella (o Hipòtesi d'un desastre)   (9 juliol – 31 agost)
1. Acabar el capgròs. (9 – 31 juliol)
2. Fotografiar el capgròs. (31 juliol – 3 agost)
3. Digitalitzar-lo: escanejar-lo en 3D. (3 – 9 agost)
4. Acabar de dissenyar i modelar l'espai en 3D —Miguel Ascanio—. (9 juliol – 31 

juliol)
5. Dissenyar i modelar en 3D elements de l'espai: Soca del roure, Bolets, Flors. (3 – 9 

agost)
6. Fer el vestuari —Adrián Correa—. (9 – 16 agost)
7. Digitalitzar la roba: modelar-la en 3D. (16 – 21 agost)
8. Vincular objectes 3D al Unity i al Neuron Perception (tratge de sensors) amb l'ajuda 

de Jorge Rivera (21 – 28 agost)
9. Retocar el so de la performance amb Dani Chavarría. (1 – 9 agost)
10. Enregistrar la performance. (28 – 31 agost)
11. Redactar el mite de forma literària. (1 – 9 agost)
12. Redactar el text explicatiu que desenvolupi el concepte. (10 – 17 agost)

2. Redactar un curt epíleg en forma de reflexió final del projecte. (29 – 31 agost)

3. Acabar de retocar la maquetació de la memòria amb totes les formalitzacions —fotografies i
text—. No serà un canvi quant al text, però si es perfilarà la forma com visualitzar-lo. Remarquem
que la part conceptual està acabada, però el projecte el plantegem com un ecosistema de múltiples
projectes, i per tant, volem tractar amb cura cada detall. Volem aconseguir que la idea i la forma
s’integrin profundament a través d’una estètica coherent—. (9 juliol – 31 agost)


