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Si mai tens calor i ets enmig de la muntanya, pots provar 
d’agafar una pedra i col·locar-te-la al clatell. Notaràs com la sang que 
corre pel coll es refreda i viatja per les venes a més velocitat. Serà 
una sensació molt agradable. Això he fet jo sempre que m’he trobat 
en aquesta situació. Des de fa ja més de deu anys he començat a 
connectar amb les pedres d’una manera conscient i especial.

Durant deu setmanes he conviscut amb deu pedres 
diferents. Les pedres eren mortes perquè estaven separades de la seva 
roca. Segons els balears quan una pedra es desprèn de la seva roca 
d’origen, mor. Es trenca el lligam que l’arrelava a la terra i deixa de 
rebre l’energia subterrània. Desvinculada del seu orígen, la pedra queda 
disponible per a ocupar altres llocs i arrelar de nou. La convivència 
diària amb cada pedra ha fet que esdevinguin episodis força captivadors 
i alhora insignificants, com per exemple seure-hi a sobre, confondre-la 
amb un altre objecte, no poder dormir amb ella perquè incomodava sota 
del coixí i un llarg nombre de moments especials.

La vivència amb elles s’ha traduït de forma objectual, com 
a escultures, i literària, en forma de petits escrits o poemes. També 
he documentat el temps compartit amb cadascuna d’elles amb una 
fotografia representativa. Tot això, per tornar a valorar la pedra 
morta, vincular-m’hi, desenvolupar una sensibilitat cap a la connexió 
humà-pedra.

Pedres Suspensives i recursos no tocats, qualitats 
intrínseques i ressonàncies associatives, escultures, poemes, contes, 
suports, i roques de l’època d’Hèrcules.



If you ever feel hot and you are in the middle of the mountain, 
you can try to take a stone and place it on your neck. You will notice how 
the blood that runs through the neck is refreshed and travels through the 
veins at a faster speed. It will be a very pleasant sensation. This is what 
I have always done when I have been in this situation. Since more than 
five years ago I have started to connect with the stones in a conscious and 
special way.

During ten weeks I have met ten different stones. The stones were 
dead because they were separated from their rock. According to the Balearic 
people, when a stone is detached from its rock of origin, it dies. It breaks the 
bond that anchors it to the earth and stops receiving underground energy. 
Detached from its origin, the stone is available to occupy other places and to 
grow new attachments. The daily coexistence with each stone has led to some 
very captivating and at the same time insignificant episodes, such as, for 
example, lying on the top of one of them, confusing another with a different, 
not being able to sleep with a third one because it was uncomfortable under 
the pillow and a long list of special moments.

The experience with them has been translated both 
objectually, as sculptures, and in a literary way, in the form of short 
writings or poems. I have also documented the time shared with each one 
of them with a representative photograph. All this, in order to revalue 
the dead stone, to link myself to it, to develop a sensibility towards the 
human-stone connection.

Pedres Suspensives and untouched resources, intrinsic 
qualities and associative resonances, sculptures, poems, stories, supports, 
and rocks from the time of Hercules.

Si nunca tienes calor y estas en medio de la montaña, puedes 
probar de coger una piedra y colocártela en la nuca. Notarás como la sangre 
que corre por el cuello se enfría y viaja por las venas a más velocidad. 
Será una sensación muy agradable. Esto he hecho yo siempre que me he 
encontrado en esta situación. Desde hace ya más de diez años he empezado 
a conectar con las piedras de una manera consciente y especial.

Durante diez semanas he convivido con diez piedras diferentes. 
Las piedras eran muertas porque estaban separadas de su roca. Según los 
baleares cuando una piedra se desprende de su roca de origen, muere. Se 
rompe el vínculo que la arraigaba en la tierra y deja de recibir la energía 
subterránea. Desvinculada de su origen, la piedra queda disponible para 
ocupar otros lugares y arraigar de nuevo. La convivencia diaria con cada 
piedra ha hecho que acontezcan episodios bastante cautivadores y a la vez 
insignificantes, como por ejemplo sentarme encima, confundirla con otro 
objeto, no poder dormir con ella porque incomodaba debajo de la almohada 
y un largo número de momentos especiales.

La vivencia con ellas se ha traducido de forma objetual, 
como esculturas, y literaria, en forma de pequeños escritos o poemas. 
También he documentado el tiempo compartido con cada una de ellas 
con una fotografía representativa. Todo esto, para volver a valorar la 
piedra muerta, vincularme, desarrollar una sensibilidad hacia la conexión 
humano-piedra.

Pedres Suspensives y recursos no tocados, calidades 
intrínsecas y resonancias asociativas, esculturas, poemas, cuentos, 
apoyos, y rocas de la época de Hércules.
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1. Pretext

És ben cert que, si la natura ha desaparegut del 
nostre entorn, ha estat per culpa nostra. No sabríem dir 
des de quan es produeix aquesta acció, perquè l’humà, des 
dels seus inicis, ha intervingut sobre el territori deixant 
petjada. De fet, si a Roma es volgués construir un metro 
que arribés a tots els punts de la ciutat haurien d’acabar 
amb milers de restes de l’antic imperi. 

Sent conscients d’aquesta realitat, encara som 
capaços de seguir arrasant, per viure d’una manera 
còmoda i pràctica que aboca una gran part de la societat a 
viure en ciutats a un ritme frenètic, angoixant i ràpid. Com 
que aquest ritme és insuportable, necessitem fer “resets” 
periòdicament. Per fer aquestes desconnexions necessitem 
la natura. I la natura està desapareixent del nostre entorn, 
precisament, per culpa nostra. 

Som nosaltres, qui sortim pel Pont de la Purís-
sima, anem al Parc Nacional d’Aigüestortes

1
, fem una 

excursió de quaranta minuts, respirem aire pur, trenquem 
dues branques per jugar amb els companys, agafem quatre 
pedres, un ram de floretes i ens ho enduem al nostre pis 
del carrer Bailèn amb Diputació. Nosaltres, qui portem al 
cotxe un ambientador que vam comprar a la gasolinera 
del Bruc, anant cap al Pallars Sobirà i que ens transporta 
als boscos de pins del Parc Nacional de Yosemite

2
, els res-

ponsables. El que vull dir és que som víctimes de l’actitud 
depredadora dels nostres antecessors, però a la vegada 
responsables del que deixarem als nostres esdevenidors. 

1Parc Nacional 
d’Aigüestortes — a 

prop del poble d’Espot 
a la Vall d’Àneu, 

Pallars Sobirà.

2Parc Nacional de 
Yosemite — àrea de 
3.081 km2 situada a 

Califòrnia, EUA.
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Aquest projecte no pretén canviar el paradigma, 
perquè és quasi impossible. El que busca és donar valor a 
allò que hem agafat o que ens ha donat la natura. Canviar la 
relació d’objecte-record que tenim amb una pedra a objecte 
d’admiració i respecte.

En comptes d’agafar una pedra rodona, perfecta, 
que hem trobat a la platja, portar-la a casa i deixar-la a 
una prestatgeria o a una capsa, fer l’exercici de donar-li 
un valor i posar-la en un lloc on se la pugui admirar i 
reconèixer.

4
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2. Close to Me

La humanitat forma part de la natura. Com tots 
els éssers vius, neix, creix, es relaciona amb el medi, es 
reprodueix i mor. Aquestes funcions vitals de l’espècie 
humana i la seva relació amb el medi signifiquen interac-
tuar amb la natura i el planeta: formar part d’un ecosis-
tema, inspirar oxigen i expirar diòxid de carboni, menjar 
plantes, fruits, arrels, fongs i animals, reproduir-se amb els 
seus, canviar el paisatge, i infinitat de processos que afec-
ten al món on vivim.

Aquesta interacció ha anat evolucionant i, poc 
a poc, l’ésser humà ha anat allunyant-se del seu medi 
« natural ». Dels petits nuclis poblacionals entre boscos i 
muntanyes hem arribat a la situació actual en la que tot 
s’arrasa per crear ciutats metabòlicament insaciables. De 
les primeres polis gregues i romanes, de les ciutats meso-
potàmiques o egípcies a la Revolució Industrial del s XIX i 
l’èxode rural del s XX, la humanitat ha anat concentrant-se 
i fent camí. De fet, de sempre, allà on van tots els camins, a 
la ciutat de Roma.

I a Europa, l’Èxode Rural, les migracions de joves 
adults, i també de nens, des de les zones empobrides i dels 
pobles a les ciutats, encara és una dura realitat que com-
porta molts canvis a la societat, no només de residència, 
també de professió i de maneres de viure, buscant noves 
oportunitats i fugint de l’escassetat de serveis i d’educació. 
Les ciutats, fins fa ben poc, tenien grans atractius: llocs 
de treball, encara que fossin de baixa remuneració com 
la mà d’obra, millors qualitats de vida amb serveis més a 
prop com hospitals o farmàcies i escoles per a les nenes i 
els nens. Fins i tot per a les dones, la ciutat era un atractiu 
(potser fictici?) espai de llibertat. 
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D’aquesta migració massiva cap a la ciutat 
comença el divorci entre l’humà i la natura: una relació 
tòxica en la qual un vol estar vora l’altre mentre el mal-
tracta i el destrueix. Lluny però a prop. Com la natura 
indica, som incapaços d’allunyar-nos d’ella totalment, la 
necessitem i, de forma directa o indirecta, ella ve a nosal-
tres de maneres diverses però també nosaltres anem cap a 
ella. Sembla cert que comença a haver un canvi de compor-
tament i que els fenòmens de concentració cap a les àrees 
urbanes, accentuats fins que hem començat a parlar dels 
territoris abandonats, aixequen ja crides a la repoblació del 
territori oblidat.

A partir d’aquesta realitat, arrenca aquest pro-
jecte, i em plantejo la hipòtesi següent: La humanitat vol 
la Natura a prop però allunyada. La necessitat certa de 
l’humà de tenir la natura al costat es mostra en que tots 
necessitem desconnectar en algun moment de la nostra 
rutina, que esclavitza les nostres ments i fa que tinguem 
ansietat, angoixa i mala salut mental. I quan tenim unes 
vacances, sempre que podem marxem lluny, ja sigui a la 
muntanya, a la platja o al bosc. Pensat fredament, connec-
tar amb la natura s’ha convertit en un privilegi de classe: 
no tothom pot marxar els seus quatre dies de descans 
a una segona residència o un alberg al peu del Puigmal. 
L’humà ha convertit una de les nostres funcions vitals, rela-
cionar-se amb el medi, en un luxe.

Aquesta és la situació. I a vegades, quan tens 
l’oportunitat de caminar per boscos i camps l’aprofites al 
màxim i reculls petits souvenirs i records pel camí, te’ls 
emportes a casa i els deixes en prestatgeries. Sense cap ús 
pràctic, el petit tros de natura segueix descansant sobre 

el teu llibre d’en Pau Vidal, Aigua Bruta1. Un petit tros de 
natura que és allà des de fa dos anys i que quan li dediques 
dos segons recordes l’aire pur que respiraves, i la rosada 
que va quedar sobre el teu impermeable quan vau sortir a 
caminar a les vuit del matí i encara feia fred. Només amb 
una simple pedra, la natura ens re-connecta amb un record 
que feia temps que no trobaves en el teu disc dur mental. 
Com pot ser que amb tan poc s’aconsegueixi tant? 

Està l’humà destinat a fracassar en aquesta mis-
sió de tenir cura d’allò que li dona vida? Serem capaços de 
conservar la natura?

5. Cala Culip, 2020.

1Aigua Bruta — és 
un dels llibres més 

coneguts de l’escriptor 
Pau Vidal, que 

coincideix amb el nom 
del meu germà.
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3. Close to You

Per què una Pedra com a peça central del pro-
jecte? La pedra és un element pur, generada per fenòmens 
diversos, durant milions d’anys, sobre l’escorça terrestre. 
Absolutament present en la nostra vida quotidiana, és un 
material fàcil d’extreure, de manipular, assequible, proper 
i, potser el més important, estableix una connexió intensa 
amb tot: les pedres han estat claus en el recorregut, la vida 
i l’evolució de la humanitat.

De fet, la primera etapa de la història de la huma-
nitat, l’anomenem “Edat de Pedra”: la pedra és la protago-
nista a la prehistòria, els homes de cromanyó la utilitzen 
com a matèria primera per a fer eines, caçar, tallar, tren-
car, fer foc, fins i tot com a refugi. Amb el pas del temps, la 
pedra es convertirà en el material de construcció per defi-
nició, i es convertirà també en símbol, a partir de diverses 
expressions. 

Tenim exemples com les piràmides, fetes amb 
pedres calcàries, que han anat desgastant-se per culpa 
del Déu Ra1 amb les seves oscil·lacions tèrmiques quan 
el Sol es pon. O el Mur de les Lamentacions, que data de 
l’època d’Herodes el Gran, és la construcció més impor-
tant del judaisme i, encara ara, en ple segle XXI, la gent 
hi peregrina tot i no ser més que un mur fet amb pedres 
d’arenisca. I l’expressió màxima d’adoració a una pedra, 
que trobem amb la Gran Pedra Negra, La Kaaba a la Meca, 
que no se sap de quin material és, perquè existeix el dubte 
que sigui un meteorit o una tèctica, la pedra més seca de 
totes. El misteri potser es manté perquè només la poden 
veure i adorar els musulmans, tot i que en els llibres d’his-
tòria consten setze cristians que han pogut entrar a la 
ciutat sagrada d’Aràbia. Se sap també que la Pedra Negra 

1Déu Ra — és el Déu 
suprem del Sol en la 

mitologia egípcia.
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de la Meca s’ha trencat diverses vegades. Podem imagi-
nar quan pot arribar a costar, en diners, una petita resta 
d’una pedra cap a la que tota una religió orienta les seves 
pregàries. Totes aquestes expressions ens demostren que 
una pedra pot arribar a ser molt poderosa.

Però des de la quotidianitat, les pedres també han 
agafat un significat molt potent en cultures com la xinesa. 
Roger Caillois2 en fa un recull al seu llibre “Pedres”. Com 
les de la vall del riu Yi’an, que adquireixen formes extraor-
dinàries i s’acaben col·locant a les entrades dels Temples3. 
O a l’oest de Qi, on hi ha una cova anomenada La Caverna 
dels Dracs o dels Peixos, perquè dins d’ella es diu que si 
agafes una pedra i la trenques podràs veure figures de 
dracs i peixos. I a l’Illa del Mig, hi ha una pedra que té fills: 
un home la va recollir quan era molt petita, la va deixar 
en un racó, i al cap de vuitanta anys s’havia fet gran i 
havia donat a llum a milers de pedres més. A la cova Don-
gyuan es diu que a la cascada hi volen jades freds. Exem-
ples d’històries, només a la Xina, què serà a tot el món?

Caillois segueix amb una altra recopilació de les 
Pedres de l’Antiguitat Clàssica i parla que a Valsinii, Itàlia, 
es troben pedres d’esmolar que algunes es poden moure 
soles. A Munda, prop de Còrdova a Espanya, hi ha pedres 
que si les escapces pots veure l’aparença de la palma d’una 
mà. L’obsidiana, coneguda per molts per ser negre, trans-
parent i mat, reflecteix les ombres dels éssers que la miren, 
i d’ella se’n fan miralls. Al Nil, a Egipte, hi ha unes pedres 
que tenen forma de fava que fan que els gossos no lladrin, 
potser és per aquestes pedres que els Basenjis4 són tan 
silenciosos.

Com quasi tot en aquest projecte, les connexions 
que entre la natura i les pedres són fonamentals. I aquí 
comença la part més personal d’aquesta recerca i el meu 
vincle amb la muntanya i la seva immensa atmosfera. “Sal-
tant per les muntanyes i travessant les valls” com deia Hat-
tori el ninja5, vaig entendre el poder que tenia tot aquest món 
feréstec de rius, estanys, ports, pedreres, tarteres i boscos. 

La zona que va fer que m’enamorés de la mun-
tanya van ser les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà. Allà el 
poble més conegut és Esterri d’Àneu6, una localitat de vuit-
cents habitants (IDESCAT) , que a l’estiu s’omple de gent i 
a l’hivern duplica en moments puntuals la població durant 
la temporada d’esquí. Val a dir que jo sóc zero fanàtic de 
l’esquí. Hi anava sovint de petit fins que vaig ser suficient-
ment gran per dir que no m’agradava i que passava fred a 
les puntes dels dits dels peus. M’agrada molt més anar-hi 
a l’estiu: fer excursions i passejades pel bosc és, amb tota 
seguretat, una de les activitats que més em purifiquen i em 
fan estar amb mi mateix. 

La meva família no ha 
tingut mai segona residència, però 
com que bastants amics meus 
tenien “un poble” jo vaig voler 
buscar-me el meu, i vaig decidir 
que seria La Guingueta d’Àneu, 
el poble just abans d’Esterri, on 
només viuen unes dues-centes 
cinquanta persones. El vaig triar 
perquè era el poble on el meu avi va decidir anar a estiue-
jar cap al 1970. La meva àvia i ell el van descobrir anant a 
passar una setmana amb els seus fills, entre ells la meva 

7. Monestir de Sant 
Pere del Burgal, 

Escaló, municipi de la 
Guingueta d’Àneu.

2Roger Caillois — 
filòsof i crític literari 
especialitzat en teoria 
de la religió i en 
qüestions relacionades 
amb l’entreteniment.

4Basenjis — raça de 
gos d’Àfrica, tenen 
la peculiaritat que 
no saben bordar com 
qualsevol altre gos.

3Temple Wenmiao, 
Xangai — roques dels 
erudits, són roques 
d’origen natural 
o modelades que 
tradicionalment són 
apreciades pels xinesos 
erudits.

5Hattori el ninja —  
és una sèrie d’anime 

creada per Fujiko 
Fujio, que tracta sobre 
les aventures d’un nen 

ninja.

6Esterri d’Àneu— 
és una localitat 

del municipi de la 
Guingueta d’Àneu, és 

la més gran després 
de Sort.
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8. Monestir de Sant 
Pere del Burgal, 
Escaló, municipi de la 
Guingueta d’Àneu.

mare. Es van quedar a l’Hotel Poldo, un lloc petitet que té 
un gran jardí a la part de darrere amb una piscina i, més 
enllà, un llac. Allà, el meu avi podia deixar els seus fills a la 
piscina mentre anava a pescar truites, que en aquell temps 
es podia. S’hi sumaven les mil opcions per fer excursions: 
podies pujar a l’Estany de la Gola, al Parc Nacional d’Ai-
güestortes, als Coms de Jou, al Port de la Bonaigua, anar a 
la Vall Farrera o a la Vall de Cardós. Una infinitat de camis 
i rutes on poder desconnectar de la ciutat i connectar amb 
la muntanya. I un motiu pel qual han seguit anant durant 
cinquanta anys més, fins a dia d’avui. 

Va ser, farà uns quatre o cinc anys, que vaig pren-
dre consciència de la importància que tenia per mi anar 
al Pallars. Durant els anys de batxillerat i primers cursos 
del Grau vaig tenir molta ansietat. Encara en tinc de tant 
en tant, però amb menys freqüència. Resulta que per molt 
jove i amb poques responsabilitats que comportava la meva 
vida, m’autoexigia molt i qualsevol moment on creia que 
em podrien jutjar tenia atacs d’ansietat. D’aquests atacs en 
vaig ser conscient quan només paraven si estava a la mun-
tanya. No era cap secret que lluny de la immediatesa que es 
viu a Barcelona, estava molt més tranquil i relaxat. 

Gràcies a aquestes desconnexions vaig desco-
brir noves connexions amb la pedra: sempre havia recollit 
i col·leccionat pedres, pel pur gust estètic. Vaig descobrir 
que el gest d’agafar una pedra em transmetia una calma 
brutal. La sensació crec que és similar a la de la gent que 
pràctica arboteràpia, aquesta disciplina que consisteix en 
abraçar arbres, que forma part d’un altre moviment que es 
diu Balneoteràpia, basat en la cura i la prevenció de malal-
ties a partir d’elements naturals com el fang, l’aigua i els 
arbres, i que es porta practicant des del 1927. Jo feia lito-
teràpia (sí, quina brometa de boomer i cunyat). No sé ben bé 
que era, encara no ho sé, però el gest d’ajupir-me i col·lec-
tar un roc amb la mà, m’agradava molt.
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4. Somni de Giacometti

No he estat mai interessat en la transcendència 
ni amb les reencarnacions, però tinc una història curiosa 
que d'alguna manera m'ha motivat a fer tot aquest pro-
jecte. Una motivació més dimensional que no conceptual. 
Quan dic dimensional ho dic a escala física, de dimensions, 
de grandària. Per estadística una persona de les que lle-
geixi aquesta memòria, que puc arribar a contar unes cinc 
persones, compartirà amb mi aquesta sensació. Pot ser que 
des que ets petit se't repeteixi el mateix somni de tant en 
tant, no dic cada setmana però mínim una vegada a l'any, 
que puguis recordar. En el meu cas somio amb unes figures 
que no puc assegurar que siguin persones reals. Tenen les 
extremitats exageradament llargues i molt fines, la seva 
textura la somio rugosa, però en arribar al final es forma 
una massa molt més voluminosa i gran. Aquestes figures 
sempre estan caminant, però floten per l'aire com si no hi 
hagués gravetat.

Segurament ja haureu lligat caps, però jo, que 
vaig conèixer (no en persona òbviament, que Al Cel Sigui) 
a Alberto Giacometti no farà més de sis o set anys ja 
somiava en les seves escultures des dels sis o set anys. Hi 
ha tres maneres d'explicar tot això: la primera és que és 
una simple coincidència i que el cap només ha ordenat 
idees i les ha associat erròniament. La segona és que segu-
rament quan era petit havia vist alguna escultura de Giaco-
metti en algun dels centenar de museus que em portaven 
els meus pares i que no havia pogut treure'm la imatge del 
cap. Per últim, si Giacometti mor el 1966 i es diu que una 
ànima tarda trenta anys a reencarnar-se podria ser tran-
quil·lament jo mateix. 
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Si no m'agradés l'art en Giacometti estaria tran-
quil allà on fos sabent que la seva ànima mai seria desco-
berta, però no ha estat així, jo l'he trobat i l'he trobat dins 
meu així que d'alguna manera li he de rendir homenatge i 
que millor que fer-ho amb l’escultura.

10
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5. Interludi

T’ajups i allargues un peu, amb la punta esquives 
dos arbustos i apartes el tercer deixant-lo xafat contra el 
terra. Ara ja pots comprovar si el sòl que trepitges és prou 
consistent i si pots deixar el teu pes sostingut durant uns 
segons. Ho fas, comproves i confies. Ja tens un peu a dins, 
ara et faltarà l’altre. Com que fa mesos que no vas al gim-
nàs i tens els músculs encarcarats t’ajudes de les mans i els 
braços per baixar el desnivell de mig metre i poder posar 
els dos peus a terra. Fas una espècie de reverència i et 
coles entre els dos arbustos que havies apartat amb el peu 
abans i que ara ja tornaven a ser al lloc on la branca els ha 
portat. Ja has arribat on volies, de moment tot està sortint 
com ho havies planejat al teu cap segons abans de veure-la. 
Ara sí, allargues el braç fins que et queda completament 
recte, tot i que et fa un petit desvio a partir del colze fins 
l’avantbraç, aquesta petita anomalia et va de perles per 
arribar amb la punta dels dits de la mà a on volies arribar. 
Obres els primers quatre dits de la mà deixant el petit 
descansant arronsat dins el palmell, la toques, notes que 
està freda encara que el sol la porta escalfant des de les set 
del matí, la tanques dins del teu puny i reculls el braç fins 
a portar el puny tancat a l’altura dels ulls. L’obres, la mires 
bé, ressegueixes les seves imperfeccions amb el dit índex 
de l’altra mà, amb el polze expulses les restes de pols que 
té a sobre, et fixes amb la seva textura i intentes endevinar 
si és dura només amb la mirada i la tanques, la tanques de 
cop amb molta força entre els teus dits i el palmell. Pen-
ses en les conseqüències que poden venir després, si se’t 
podrà castigar, o si quedarà entre vosaltres i ja rebràs un 
recado posterior. Veus l’objectiu, calcules paràbola, tanques 
una miqueta els ulls per fixar la teva mirada, se t’escapa 
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un somriure còmplice de la barbàrie que ve a continuació 
per sota del nas. Carregues el braç enrere i llances, a la 
vegada que la teva llengua surt de la boca i s’acomoda al 
llavi superior per la dreta, amb tota la teva força clavant el 
canell just quan la roca surt de la teva mà i pica al cap del 
teu germà gran que abans t’ha dit que no et deixaria anar a 
jugar amb ell al futbol.

12
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6. Pensament Cranial

Segons Caillois, la ciència i l’art han d’anar lliga-
des sempre, si no una es convertiria en un concepte buit i 
l’altre en un de banal i sense fonaments. Com amb moltes 
coses, ajuntar elements fa que aconsegueixis un resultat 
més compacte, amb fortalesa, coherent i amb menys fis-
sures i debilitats. Passa com amb una esponja si l’estrenys 
dins del puny de la teva mà amb molta força: allò que abans 
tenia forats i imperfeccions per on escapava el contingut, 
ara és totalment compacte i fort i li has extret tot el suc. 

D’igual manera, per desenvolupar un assaig d’un 
projecte artístic també necessitem la ciència i molts tec-
nicismes que facin de la nostra obra un element més sòlid 
conceptualment. És necessari plantejar unes hipòtesi i uns 
objectius per poder ser conseqüent amb cada pas o acció 
que es fa, per poder enregistrar i anar validant el llistat 
d’aspectes pendents. Com amb una llista de la compra: vas 
identificant mentalment totes les galetes que vols comprar 
i quan les poses al carro ja només penses en el següent 
element. Potser algú preferirà experimentar i anar donant 
voltes per un espai en blanc i anar més a l’aventura. Certa-
ment, cadascú ha de buscar, i trobar la pròpia metodologia. 
A mi, curteta i al peu. I com més organitzat, sintetitzat, 
ordenat i quadriculat tot: millor.

En el món del disseny, distingir entre disseny 
gràfic, de producte, d’espai, d’audiovisuals, etc. empetiteix 
l’expressió, fa que perdi valor i li restem importància. Ste-
fano Colli, en un podcast a Radio Banzai deia que separar 
en disciplines el disseny l’empobria. Coincideixo en que 
separar conceptes i mons no ajuda. Si sumem des de dife-
rents àmbits i ens “contaminem” d’altres sabers, s’obté un 
millor resultat. Ciència, art, disseny, filosofia i natura fan 
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una amalgama molt rica. Sense voler semblar fanàtic: si 
t’agrada el futbol sabràs que juntar Messi, Suárez i Neymar 
és molt millor que tenir-los a cadascú per separat: estadís-
tiques i títols.

A partir d’aquesta reflexió es planteja aquest 
projecte, que haurà de ser tècnic a la vegada que artístic 
i filosòfic. En conseqüència, presento una hipòtesi i uns 
objectius per complir, que faran de guia al llarg del trajecte. 
Per a mi, mantenir un fil conductor és essencial ja que tinc 
facilitat en marxar per camins paral·lels, perpendiculars o 
entortolligats que no porten enlloc. Seny i capficat en uns 
objectius que s’han de complir. Focalitzat, com l’Akagi1 al 
Campionat Nacional. 

Amb tot, a vegades camins secundaris també són 
molt interessants i, per tant, si ho crec convenient, m’aven-
turaré sens dubtes ni miraments.

14

1Takenori Akagi  
赤木 剛憲 — és el 
capità de l’equip de 
bàsquet de l’Institut 
Shohoku a l’anime 
Slam Dunk del 
dibuixant Takehiko 
Inoue.
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7. La Relació Tòxica

Al principi d’aquest document ja he introduït 
força la idea que quan apareixen les màquines i la indústria 
la societat comença a abandonar la natura. L’evolució ens 
ha portat cap on som: deixar enrere un món més rústic i 
entrar en un de més tecnològic. La gent que va resistir i es 
va quedar al camp, van destinar la seva pròpia vida i potser 
la de les seves generacions futures a cuidar les terres, el 
bestiar i per descomptat, la natura. 

Algunes societats, com els naturistes o els indí-
genes, advoquen per deixar fer a la natura, però no en són 
ni de bon tros una majoria. El sistema capitalista porta 
a la humanitat a utilitzar la natura pel seu benefici i servei. 
Així doncs, es converteix en un magatzem d’on extreure el 
màxim possible.

El Principi de Hanlon, diu: mai atribueixis a la 
maldat el que pot ser explicat per l’estupidesa. Amb la 
humanitat passa el mateix: mai estarem preparats per 
l’esdevenir desconegut, així que intentem controlar i 
suportar com puguem. Segurament, no per maldat o cruel-
tat, sinó per desconeixement o per no estar preparats. 
Bruno Latour diu que la natura no només està al camp, ja 
que quasi tot el que veiem o utilitzem en el nostre dia a dia 
els que vivim a ciutat, ha sortit de la natura. 

Tot i ser cert, cada cop estem més a prop de 
substituir la puresa del material per les “bondats” d’un 
d’artificial. El marbre, que veiem a moltes cuines és, des 
de fa anys, un compost artificial que simula el material 
mil·lenari amb el qual la civilització grega va construir una 
civilització i va establir els canons de l’escultura a occident. 
Una substitució de material pur per una imitació que ve 
donada per qüestions econòmiques. Certament tenir la 
natura a prop comença a ser un privilegi de classe.
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Però per què la volem a prop? Potser perquè ens 
fa desconnectar, o perquè ans al contrari, ens fa connectar? 
potser perquè ens fa recordar? o potser perquè la volem 
amb nosaltres sense motiu aparent? Quan preguntes a la 
gent que recull pedres el motiu pel qual ho fa, dona res-
postes diferents. Alguns diuen que perquè recorden una 
escapada que van fer en algun moment de la seva vida i que 
hi van ser molt feliços. Altres et diuen que els fa connectar 
amb la natura, i la natura fa que se sentin relaxats i purs. 
La majoria responen dient que simplement els hi agrada-
ven, la van veure allà, on fossin, els va semblar maca, inte-
ressant o el que fos, i van decidir emportar-se-la a caseta. 
Sí, possiblement és, sens més, un acte egoista. El que està 
clar és que per a molts, una pedra és natura morta. No així 
per a San Alberto Magno, que en el seu assaig De Minerali-
bus, escriu sobre l’ànima de les pedres.

Segons San Alberto Magno, la prova fefaent 
d’aquest poder animat a les pedres, és l’imant, i ho justifica 
explicant que l’Adamantina, que no deixa de ser un metall, 
i no se li enganxa, per alguna cosa serà. Altres filòsofs, com 
Demòcrit, també parlen de l’ànima de les pedres; altres 
asseguraven que Déu hi era dins, donat que era omnipre-
sent. Joan de Damasc citava: 

Les opinions dels filòsofs sobre aquest tema són 
àmplies i variades: Alexandre d’Afrodísies, deixeble d’Aris-
tòtil, comentava que el poder de les roques venia dels seus 
elements, però no només d’aquests, i per demostrar-ho 

No hay una sola cosa, animal o planta en la cual el creador 
no haya dotado de energía, que no satisfaga las necesidades  
del hombre. Exposició de la fe Ortodoxa.

necessitaven un agent extern, és a dir, l’humà. Per Plató, 
el poder estava en l’interior, ja que per a ell, totes les coses 
partien de les idees i després, aquestes es configuraven en 
cossos. Hermes tenia una teoria bastant interessant: expli-
cava que el poder de les pedres els era donat pels astres i, 
de fet, deia que les pedres eren les estrelles del món sublu-
nar. Finalment, Constantí l’Africà, reforça que el poder no 
és en el contingut i les propietats de la pedra sinó en la seva 
forma específica, i el que s’ha d’observar és la funció i no 
els seus elements.

Potser per totes aquestes conjectures, pensa-
ments i declaracions la humanitat es veu, i es veurà vin-
culada a la pedra per sempre. D’aquí surt un concepte 
important per a aquest treball: la connexió de l’humà amb 
la pedra.
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8. La Pedra de l’Home

El grup català de folk, Pony Pisador, ho 
explica. La connexió entre l’humà i la pedra comença 
amb el Menhir, un monument megalític de la prehis-
tòria. Men (pedra) hir (llarga): així van definir, a la Bretanya Fran-
cesa, el que era un monument que servia per donar sepultura. 

Es considera que els menhirs són els primers 
monuments que va fer l’home, i podien erigir-se aïllats o 
bé formant part de construccions més complexes com els 
dòlmens o els cromlecs. Potser el més reconegut d’aquests 
conjunts sigui l’Stonehenge, a la Gran Bretanya, amb un 
significat encara confós, tot i les diverses teories, força 
documentades, que consideren el monument com una 
espècie de temple per donar sepultura, i d’aquí el conjunt 
de menhirs. O també la teoria que el conjunt de pedres de 
gres pogués ser una espècie de rellotge solar. El cromlec 
està ubicat en un lloc estratègic perquè en el solstici d’estiu 
el sol surt just travessant l’eix de tota la construcció. Qual-
sevol interpretació respon a les primeres intencions antro-
pocèntriques que fa l’home: agafar les pedres de la natura 
i posar-les en valor. Aquesta acció extractiva, d’arrencar 
de la terra allò que considerem que necessitem, i ens per-
toca, sense pensar en la pròpia pedra en si, comença ja a la 
prehistòria.

És una pedra llarga que haureu d'enterrar una mica
Perquè quedi mirant ben amunt com una llança o una pica
No en fareu un bon ús com a flotador o com a canica
La seva funció tot just l'explica la cançó
Menhirs, menhirs, menhirs de tota mena.
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Una connexió que es manté durant les primeres 
civilitzacions: la pedra segueix essent el cor de quasi tot. La 
construcció de les piràmides, dels temples, dels ziggurats, 
de l’escultòrica. I l’escriptura vinculada indefugiblement 
amb la pedra Rosetta, el primer traductor simultani entre 
els jeroglífics, l’egipci i el grec i exemple de la perdurabilitat 
associada amb la pedra.

No hi havia gaire coneixament sobre un possible 
“poder” de les pedres. Tret d’alguns filòsofs que van des-
envolupar un discurs i unes reflexions argumentades, la 
pedra estava feta només per servir l’home. Torno a citar a 
Joan de Damasc: 

Aquesta frase és molt significativa: a mitjans del 
s. VIII ja es pensava amb aquesta lògica antropocèntrica 
i extractivista vers la natura. Si tota aquesta immensitat 
de terreny era allà, era només per ajudar a l’home i fer-li 
la vida més fàcil. Potser amb el Mur de les Lamentacions, 
construït l’any 19 aC, és on es començarà a donar poders a 
les pedres que el formen. Extactament al Mur Occidental, 
que és l’últim que queda en peu perquè és el més proper 
al Sant Santuari, el lloc de més divinitat del temple. Els 
seguidors del judaisme s’apropen a les escletxes d’entre 
pedra i pedra i hi escriuen pregàries i desitjos en papers 
que deixen encaixats en aquests forats, esperant que el seu 
Déu els llegeixi i els ajudi. Podríem dir que aquí ja es posa 
“la primera pedra” en aquesta corrent de poder lític, d’una 
connexió entre l’humà i la pedra. No es veu la pedra com un 

No hay una sola cosa, animal o planta en la cual el creador 
no haya dotado de energía, que no satisfaga las necesidades  
del hombre. Exposició de la fe Ortodoxa.

simple recurs sinó com un mitjà per arribar a alguna cosa 
més, un canal de comunicació molt poderós.

Amb la mateixa idea funciona La Meca. La ciu-
tat que es troba a Aràbia Saudita té un similar significat 
pel que fa a la pedra. La Kaaba, que és el gran meteorit o 
així és com se la coneix, està recobert per una tela de seda 
negra amb brodats d’or on hi ha escrit diferents versos 
del Corà. Allà és on peregrinen fins a tretze milions de 
musulmans al llarg de l’any, el ritual és donar set voltes 
cap a l’esquerra al voltant de la gegant pedra i intentar 
tocar una cantonada. Segur que hi ha un significat molt 
profund que, una persona agnòstica, no pot arribar a com-
prendre, però el que es veu des de fora és un culte a un Déu 
utilitzant una pedra de connector. Com amb el Mur de les 
Lamentacions, la Kaaba serveix de transmissor de poder, 
de nexe entre el món dels mortals i el món dels Déus. Un 
altre cop, la pedra deixa de ser un simple recurs per l’home. 

És potser gràcies aquests successos que l’huma-
nitat viu envoltada de pedres i amb algunes en especial 
arriba a fer una connexió que pot ser immensa o insigni-
ficant. El que m’agradaria posar en valor és que no tenim 
perquè mirar la pedra des d’una perspectiva extractivista 
només, sinó també des d’una connectiva.
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9. Camins d’Apropament

Les aplicacions de la pedra per part de l’home 
són infinites. Des d’una eina com el sílex a un gran temple 
com el Panteó d’Agripa. L’apropament d’aquest material 
primari es deu a la immensa disponibilitat que hi ha. El 
planeta Terra, com ens van ensenyar a l’escola, està format 
per capes, com les cebes, o com els ogres (fent referència 
al Shrek). D’aquestes capes n’hi ha una que és la litos-
fera, sòlida i rígida, que està entre l’escorça terrestre (la 
superior) i l’astenosfera. A la litosfera és on hi ha els xocs 
de plaques tectòniques que originen els agents geològics 
com les muntanyes, els altiplans, les serralades, etc. L’es-
corça terrestre, que és la que nosaltres arribem a trepitjar, 
només representa un 1% del volum de la Terra, això vol 
dir que si ja veiem moltes roques i pedres arreu del món 
en qualsevol superfície, hem de saber que sota els nostres 
peus hi ha dues capes més que estan formades per pedres 
i roques. Més a l’interior de la terra, ja tindríem el magma. 
Encara que ens capbussem a alta mar i per un cas inusual 
veiem el fons, estaríem veient la punta d’una formació 
rocosa que comença més enllà de l’escorça terrestre. 

La humanitat, per evolucionar i avançar, s’ha 
adaptat al medi, i això ha significat, sovint, utilitzar la 
natura per garantir la supervivència. A partir d’aquí els 
primers Homo sapiens ja utilitzen la pedra per la seva vida 
quotidiana: per caçar, per tallar, per menjar, per fer foc, 
i fins i tot per confeccionar petits amulets o ornaments. 
Identifiquem el sílex com la primera Pedra que va ser uti-
litzada com a eina, però segurament totes les que els envol-
taven tenien una funció encara que ells no en fossin cons-
cients. Al tenir tanta disponibilitat de pedres, la humanitat 
les ha utilitzat per quasi qualsevol cosa i, fins i tot, hem 
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arribat a fabricar-ne d’artificials. La història de la construc-
ció es fonamenta en la pedra: es comença amb un cromlec 
o menhir, es continua amb les piràmides i se segueix amb la 
Sagrada Família.

El que sembla clar és que només s’utilitzen des 
d’una lògica extractivista, tret d’algunes excepcions com 
amb la Meca. La humanitat, en general, s’ha apropat a la 
pedra per explotar-la. Segurament pel fet que no té una 
vida pròpia com la tenen les plantes o qualsevol ésser viu, 
tot i que no ha estat gaire excusa per no tractar igual els 
uns i els altres. En resum: la natura i especialment la pedra 
han estat tractades sempre com un magatzem de material.

17
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10. La Pedra Morta

Hi ha un concepte que m’agrada especialment i és 
la distinció entre Pedra Viva o Pedra Morta, me’l van expli-
car uns amics de Mallorca. Sabem que els minerals formen 
les diferents roques, que són una massa compacta amb 
diferents propietats. Aquestes roques són pedres vives, 
perquè encara estan en contacte amb l’escorça. Un cop les 
separes passen a ser pedres mortes. És el mateix que passa 
amb les plantes, quan arranques una Dent de Lleó del 
terra, com va fer el Sith a Ice Age1, l’estàs matant perquè es 
trenca el lligam que la connectava a l’arrel i deixa d’alimen-
tar-se. Aquest concepte el considero força important per a 
la resta de l’assaig.

Com tinc la intenció de respectar la terra durant 
tot el procés del projecte, he intentat treballar només amb 
pedres mortes, les que estan abandonades, desorganitza-
des, soltes. Com els gots d’aigua, que es queden sobre un 
llibre durant dies i dies, oblidats, i acaben deixant un ras-
tre, una petjada, i finalment un tatuatge, doncs això: una 
metàfora del que és una pedra morta.

Està clar que una pedra mai et parlarà, mai esta-
bliràs una conversa amb ella, però sí que hi pots treballar 
respectant-la. Les pedres vives segueixen rebent la seva 
energia directament de la roca i aquesta, dels minerals o 
cristalls. Mentre segueixen connectades es manté el vin-
cle directe amb la terra. Les pedres que veureu al llarg 
d’aquest projecte són mortes, pedres que han estat cer-
cades o trobades en llocs on potser no les tocava ser-hi, ja 
separades del seu origen o de la seva beta.

Des de petit he recollit pedres mortes quan era 
a la platja o a la muntanya o a qualsevol lloc on pogués. 
De fet, sempre feia carregar amb elles a la meva mare a la 

1Sid, Ice Age — és un ós 
peresós, un personatge 

de la saga Ice Age 
(L’Edat de Gel).
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motxilla o a la bossa de la platja i recordo que quan ja érem 
al cotxe per tornar cap a casa havia de fer una selecció de 
les meves preferides perquè n’hi havia tantes que pesaven 
massa, a part que no és gens recomanable per a la natura 
això d’endur-se pedres i modificar el paisatge, però jo tenia 
l’excusa que era petit.

El fet és que aquestes pedres mortes que he reco-
llit o que han arribat a les meves mans es convertiran en un 
company de vida pel que resta de projecte. M’acompanya-
ran a tot arreu d’una forma o d’una altra, per veure el que 
és conviure amb una pedra en tot moment.

18



Pedres Suspensives contacte amb la pedra morta

7574

11. Referencies Dimensionals

Quan he de plantejar un mètode de treball acos-
tumo a projectar cap a on em portarà en una possible for-
malització. No sé si això és bo o dolent, però és la manera 
que tinc de plantejar-me els processos creatius. Òbviament 
no se m’acut una idea com un flaix, la meva imaginació és 
molta a base de memòria, o sigui que té un inventari força 
ampli i va fent connexions ella sola. El que és important 
perquè surti una bona connexió és el contingut que hi ha 
dins el disc dur. Tinc la sort que de petit ja he rebut una 
educació bastant enfocada a les activitats artístiques o 
més imaginatives. Jo que sempre vaig maleir cada dia que 
em tocava anar a classes de música per aprendre l’ordre 
dels bemolls i el dels sostinguts o altres conceptes, ara ho 
agraeixo, no perquè cregui que entenc la música millor que 
algú altre, sinó perquè crec que he desenvolupat una sensi-
bilitat diferent, i diferent no és un eufemisme de superior. 

Com amb les classes de música, altres experièn-
cies m’han enriquit a l’hora de formar aquest imaginari 
del qual parlava abans, moltes referències de la música, 
el cinema, la política, la història, la pintura, potser la que 
menys la literatura, perquè no vaig ser dels que llegien més 
a casa meva, però alguna cosa m’ha quedat. Això ho explico 
perquè els referents que em venien al cap quan pensava 
amb un resultat eren força diferents, escultura, construc-
ció, pintura, fotografia, vídeo, performance, etc. Des d’en 
Kanye West, fins a Joseph Beuys.
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És possiblement l’artista que més m’ha influen-
ciat i en la que he basat bastant part de la meva personali-
tat “falsa”. Sí que és cert que els seus últims anys ha donat 
una imatge de persona malalta, però això és el que té un 
malalt de Trastorn Bipolar. 

Fa uns mesos vaig veure una entrevista que li 
va fer en David Letterman al seu show. Van parlar del seu 
àlbum Ye, un disc amb set talls que parlen bastant dels seus 
problemes mentals i deixa anar algunes declaracions bas-
tant fortes com “I Thought About Killing You”. El que real-
ment em va agradar de l’entrevista va ser el concepte del 
Sunday Service. En Kanye West havia adaptat el seu concert 
on cantava les seves cançons a una missa de diumenge. No 
deixava de ser un concert, però en comptes d’escoltar les 
seves cançons purament, escoltaves també versets, frases 
de la Bíblia i tot acompanyat per una coral de gòspel que

 
 
 corejava cada frase que deia en Kanye. Més enllà de si les 
cançons m’agradaven o no també hi havia una part escultu-
ral o d’arquitectura, perquè els espais que habilitava per-
què passes tot el show estaven molt ben escollits, les llums 
eren ideals i els colors també. Ell comentava que totes 

Sunday Service a 
Chicago, extracte del 
show My Next Guest 

Needs No Introduction, 
de David Letterman.
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Skyspace lech de James 
Turrell a les muntanyes 
austríaques.

aquestes decisions de l’atmosfera les havia pres amb en 
James Turrell1, un altre gran artista, i que ell havia parlat 
d’una espècie de sanació a partir dels colors i les llums. Per 
això tot l’espai tenia una tria molt al detall de cada llum i 
la seva tonalitat, perquè a part de ser un lloc on es pogués 
escoltar les seves cançons i pregàries, també havia de 
curar i sanar l’ànima.

Sun Tunnels al desert 
de Utah, obra del 1976

Nancy Holt
Una artista que va desenvolupar el Land Art 

als EUA. La seva obra més famosa és els Túnels de Sol 
(Sun Tunnels), són quatre cilindres de formigó disposats 
en creu al mig del desert de Utah. Les quatre peces s’ali-
neen amb la sortida i posta del sol als solsticis d’hivern 
i estiu, amb això apareix un joc de llum impressionant i 
segons ella per cada cilindre podem veure imatges dife-
rents del desert que el podem mirar a escala humana. Em 
recorda una mica al Stonehenge, amb la disposició, però en 
aquest cas els materials són més contemporanis.

1James Turrell —  
és un artista americà 
que treballa amb les 
instal·lacions, les 
llums, els colors i els 
espais.
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David Nash
Aquest artista gal·lès em va captivar per unes 

escultures de fusta que vaig veure en algun moment. El fet 
era que treballava la matèria pura i només l'organitzava o 
la deformava, però d'una forma que semblava inofensiva. 
Eren uns blocs de fusta tallats com si fossin trencats amb 
una destral, però que mantenien el seu volum de cub grà-
cies a uns eixos que suportaven l'estructura.

Cracking Box, 1990

Oculus Block, 2010

Nona Inescu
És una jove artista romanesa que treballa sobre 

el posthumanisme. Sobretot amb aquesta relació de l’humà 
i el seu entorn. És multidisciplinària i hi ha bastants obres 
seves que m’agraden. Té unes fotografies on només apa-
reixen dos protagonistes, una pedra i una part del cos 
enganxades per una cinta de goma. També té una altra 
on surt una pedra rodona, però rodejada d’un ferro que li 
repassa el contorn i dibuixa el perfil d’una forma humana. 
Aquesta simplicitat em va captivar, ja que sempre m’han 
interessat aquestes obres on a simple vista no aprecies una 
complicitat formal.

Lithopedic, post a @nonainescuObject oriented Sunday, post a @nonainescu
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Richard T. Walker
Ara parlaré d'un dels artistes que més admiro. 

Utilitza el llenguatge en textos, diàlegs, poesies, etc. per 
construir unes relacions bastant complexes entre el nostre 
entorn i nosaltres mateixos. Fa petites obres de medita-
ció sobre el paisatge que habitem i crea una conversació 
entre la natura i l'humà. Té moltes peces on es presenta 
ell davant de la immensitat i es posa a tocar una cançó, a 
cantar o simplement a conversar. Una obra que també em 
va semblar força interessant era una en la que agafava una 
pedra comuna i dibuixava un dels costats que tapava amb 
un full.

Fotograma de “be as i imagine” 2008. Fotograma de l’obra “Attempting to define the parameters of wanting” de 2010.
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Joseph Beuys
Va ser pilot d’avió a la Segona Guerra Mundial i 

el van abatre a Crimea, on sembla que el va recollir la gent 
d’un poble i li van curar totes les cremades amb plantes 
i ungüents naturals de la zona. Aquest episodi va marcar 
tota la seva carrera en l’art artística?. Va fer unes quan-
tes obres d’unes dimensions enormes, va plantar 7000 
roures per lluitar contra la desforestació, també va voler 
fer una performance on es tancava amb un coiot en una 
sala durant set dies on havia de conviure amb només una 
manta de feltre a sobre i un bastó. En Beuys li oferia dife-
rents objectes al coiot per tal d’establir una convivència, 
un diàleg. Deia que aquella obra servia per demostrar 
que el coiot era una representació de l’Amèrica que havia 
perseguit els indis nord-americans i tota la seva història. 
Aquesta convivència va ser un fet molt significatiu a l’hora 
de desenvolupar la meva metodologia de treball.

1 i 2, captures de la performance “I Like America and 
America Likes Me”, data del 1974 als EUA.
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metodologia
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12. Pensament Manual

La metodologia és el més important d’aquest 
projecte, segur. Segur perquè tot el desenvolupament surt 
d’aquí, de seguir un mètode un dia si dia també, de cada dia 
viure amb el projecte al cap, d’anar a dormir pensant en el 
treball i despertar-te igual. Jo, sovint, tinc una llibreteta a 
la taula de la meva habitació on apunto idees, pensaments, 
frases que se m’acudeixen just al moment abans d’anar a 
dormir. Crec que és l’instant en el qual tota la meva capaci-
tat de concentració s’ajunta i es posa a treballar. Depenent 
de l’hora a la qual es posi per feina no ho apunto a una 
llibreta sinó a les notes del mòbil, que de fet, em resul-
ten superútils. He llegit que hi ha tantes metodologies com 
projectes i investigadors, però la que jo empraré és una que 
qualificaria de vivencial.

Certament he arribat a la idea que un diàleg actiu 
entre la pedra i jo és del tot impossible, però en canvi sí 
que és possible la convivència. Conviure amb una pedra és 
una experiència diferent de la de conviure amb, per exem-
ple, el teu telèfon. Aquí comença la fase d’investigació de 
tot el projecte: em proposo a fer totes les meves funcions 
vitals acompanyat d’una forma/pedra com si fos quasi una 
pròtesi. Des de dutxar-me, raspallar-me les dents, cor-
dar-me les sabates, dormir, entrenar o llençar tirs lliures 
a un partidet de bàsquet (sí, vaig fer això. Jo tinc unes 
malles que em poso per jugar perquè així m’assemblo més 
a l’Allen Iverson1, i que tenen una butxaqueta al lateral de 
la cuixa on entra de manera comodíssima una pedra plana. 
Resulta que vaig guardar-me una i me la vaig posar per 
escalfar sense dir-ho a ningú, clar, si un company teu et diu 
que avui entrenarà amb una pedra a la butxaca a part que 
et penses que està com un llum de ganxo també li ho prohi-

1Allen Iverson, jugador 
de l’NBA — va ser tota 

una icona per la unió 
entre cultures Hip Hop 

i Bàsquet.
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beixes perquè qualsevol contacte en moviment i amb força 
et pot fer mal. Doncs a la segona jugada vaig contactar amb 
un company i me la vaig clavar jo a mi mateix, vaig llençar 
els dos tirs lliures que em tocaven i vaig córrer al vestuari a 
treure-me-la, la pedra, i guardar-la a la motxilla2).

Durant quatre mesos he estat convivint amb una 
pedra diferent cada setmana, en total han estat deu. Val a 
dir que aquesta convivència al principi no era intencionada, 
perquè acostumo a portar-ne una a sobre cada dia. Ja sigui 
a la butxaca de la motxilla o a vegades a la del pantaló. Clar, 
abans de fer-ho a consciència, lluny d’una intenció d’in-
vestigació, portava una pirita petita o un sílex de 5 cm, res 
gran. Després ja he conviscut amb pedres de fins a 10 cm 
de llargada ben bé.

El dia a dia amb cada una d’elles ha fet que les 
vegi com alguna cosa més que un simple roc. Cada una ha 
tingut un moment en el qual ha destacat, alguna situació en 
que li veia força practicitat, inclús alguna d’elles l’he con-
fós amb un altre element de per casa. Cada setmana he 
fet un recull d’aquests episodis que s’han donat convivint 
amb elles. Els seus costats i arestes a simple vista només 
són formes irregulars que depenent del nostre interès ens 
poden cridar l’atenció, però viure amb elles fa que li tro-
bis diferents perspectives, que es puguin convertir en un 
suport, un amulet o un element decoratiu.

Aquesta metodologia emprada l’he documentat 
amb una fotografia. Cada setmana he fet una captura del 
moment que m’ha resultat especial. Al mòbil en tinc més, 
però l’única que volia mostrar és la definitiva, és la que 
li dóna un significat a la setmana viscuda. 

Col·lecció, d’on surt cada pedra.
Amb la meva família, quan anavem a la mun-

tanya, al Pallars Sobirà, recollia totes les que podia, les 
posava a la motxilla o al cabàs, un cop arribàvem al cotxe 
passaven el filtre de la meva mare o pare i em deien que 
deixes la gran majoria de les que havia agafat. Ara ho 
penso i allò que feia era una salvatjada, segurament moles-
tava a molts animalons i insectes, els hi destrossava els 
refugis i els hi modificava l’ecosistema. A part de pedres, 
també recol·lectava branques, els hi posava un nom i deia 
que eren invents mil·lenaris que ningú coneixia, només jo. 
Això recordo que ho feia bastant conscient del qual deia, 
recordo que jo mateix em creia el que explicava, suposo 
que encara estava en aquella etapa que tenen els nens 
petits en la que encara no tenen el seny complert i tenen 
pensaments i reflexions surrealistes.

Les deu pedres amb les que he treballat són molt 
diferents entre elles, però tenen algunes similituds. Les he 
triat per nivell de connexió, a casa sempre he fet col·lecció 
de pedres estranyes i tinc la prestatgeria de la meva habi-
tació plena d’aquestes. A part també tinc un gran arxiu de 
minerals ben polits, obsidiana, ametista, jade, quars rosa, 
lapislàtzuli i unes quantes més. Això ve de la meva àvia, 
amb ella vaig començar, a ella li encanten i en sap mil his-
tòries de cada una d’elles, no només perquè miri el canal 
Història sempre que pot, que també, sinó que ha estat un 
tema que sempre l’ha interessat.

El que vaig voler fer al principi va ser familia-
ritzar-me amb elles i saber exactament què eren. Dins de 
l’immens món de la geologia, les pedres, es poden separar 
en silícies o calcàries, aquests dos grans grups es poden 
diferenciar amb una fórmula química: 

2Ferida de quan vaig 
jugar a bàsquet amb 
una pedra a la cama. 
La mostra definitiva 
de la recerca. La foto és 
en color perquè es vegi 
la marca en vermell.
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Això vol dir, pels menys entesos com jo, que si 
a una pedra calcària (CaC0

3
) li apliquem Àcid Clorhídric 

(ClH) expulsarà gas (CO
2
). Un exemple de roca calcària són 

els marbres.
Tota aquesta recerca i investigació la vaig fer als 

Laboratoris de l’EPSEB, UPC, amb l’ajuda de la Dra. Antò-
nia Navarro vam col·locar cada pedra al microscopi i vam 
poder extreure conclusions. Des de la meva ignorància vaig 
pensar que enviant una fotografia de cada pedra la doctora 
ja en tindria suficient, però gràcies al fet que em vaig ani-
mar a anar físicament al laboratori i ensenyar-les perquè 
les poguessin tocar i examinar amb més precisió vaig des-
cobrir més informació de cada una d’elles.

A continuació us parlaré de totes les pedres 
seleccionades, una a una, com si estigués presentant l’onze 
del Barça del Pep, detalls, curiositats, tecnicismes i també 
narraré com va ser la convivència amb cada una. Totes 
tenen el seu episodi particular. A la meva vida em passen 
moltes coses sense sentit i trobo que és un capital suficient-
ment important per a exposar-lo aquí.

CaC0
3
 + ClH = ClCa + CO

2
 + H

2
O
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13. Discursos Metoditzats

NKÓ 
TROS

BRITNEY
VÒLNICA

FERRO
SARAH
LAMY
ANDER
AWARA
RINGO

Cada pedra la vaig documentar amb una foto 
representativa del moment especial viscut. La Rita 
Sortino em va ajudar amb tota la fotografia, amb la 
meva ajuda per explicar el que volia transmetre a cada 
moment va ser suficient per capturar cada instant.
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NKÓ
(vivència del 8 al 14 de febrer)

La primera és un Marbre Blanc. La vaig trobar a la platja del Somo-
rrostro després que vingués el temporal Filomena. La borrasca i les tempestes van 
arrossegar un marbre blanc al mar, que aquest el va engolir. Dins del mar, l’aigua i 
altres roques el van arribar a erosionar tant fins a convertir-lo en un element pla i 
amb els contorns arrodonits. El marbre, com he dit abans, és una pedra calcària i 
un tret que no ha perdut és la brillantor dels petits cristalls que té incorporats en la 
seva massa. Arriba a ser un punt translúcid.

Va ser la primera amb la qual vaig conviure plenament conscient de cap 
a on anava el meu treball encaminat. Vaig triar-la en primer lloc per la seva comoditat i 
pel pràctic que arribava a ser. Ben plana i llisa va ser la que no em va molestar al dormir, 
quan la posava sota el coixí. Era la que portava a la butxaca esquerra de la part de 
darrere del pantaló, era fascinant la facilitat que tenia jo d’oblidar-me que la portava 
amb mi. Vaig confondre-la diverses vegades amb el meu mòbil i inclús vaig imaginar-me 
que podria haver estat qualsevol objecte de la marca Apple i que la podria carregar al 
corrent. El seu color blanc lluïa molt bé sobre qualsevol superfície, però on es gaudia més 
era de suport d’un altre objecte. El mòbil va ser el primer protagonista, però vaig pensar 
que si hi deixava un anell i una petita medalla ressaltaria més.
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TROS
(vivència del 15 al 21 de febrer)

La segona és un Terratzo. La vaig trobar també a la platja 
del Somorrostro després del temporal Filomena. El Terratzo és una 
pedra artificial, el que ajunta tots els minerals és cimen. Aquest 
material s’usa molt per la construcció, sobretot pels paviments inte-
riors inclús rajoles del carrer. En aquest cas podria arriscar-me a dir 
que era una rajola de Barcelona, l’erosió del color és claríssima, ho 
veiem amb la particularitat que té en les dues cares. Una és total-
ment grisa i l’altre blavosa, això es deu que la part grisa era la que 
devia estar en contacte amb la sorra quan era dins el mar i la blava 
no, perquè no ha perdut el color.

Al ser una pedra més gran, potser la que més de totes les selec-
cionades, no tenia gaire manera de portar-la com si fos una pròtesi, així 
que vaig decidir portar-la a la mà o a la motxilla. Tots els meus passejos 
eren amb ella a la mà. Amb aquesta sí que va ser impossible dormir amb 
ella sota el coixí, doncs vaig haver de canviar-la de lloc i la vaig col·locar 
als peus del llit, amb la punteta del dit gran la tocava i segons com tenia 
estirada la cama podia arribar a rascar-la amb l’ungla. Aquella setmana 
em vaig acabar el llibre de Roger Caillois, Pedres. L’autor deia: “En el 
poema òrfic de les Lítiques es parla d’una pedra donada per Febus a Helè. 
Se la tracta com si fos una criatura, se la vesteix, se la renta, se l’acarona 
fins que fa sentir la seva veu.” Em sembla una cita totalment extrapolable 
al meu projecte i a la meva narrativa. D’alguna manera menys espiritual, 
jo també estic cuidant la pedra i és l’acompanyant del meu dia a dia. Amb 
el Tros em llevava de cames encongides i sovint en posició fetal. Ella es 
rebregava entre les arruges del nòrdic i es convertia en un punt de màxima 
fredor dins el llit, poc agradable pel mes de febrer
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BRITNEY
(vivència del 22 al 28 de febrer)

Aquesta tercera és un Basalt. Em va arribar des del 
Hierro, a les Illes Canàries. La Rita me la va portar dels seus set dies 
a l’illa i possiblement és una de les pedres amb les quals més m’ha 
agradat conviure. Pensem-ho, òbviament, des de la meva perspectiva. 
La pedra no ha pogut fer la meva setmana més fàcil de forma volun-
tària, però per una sèrie de situacions ha estat la més agradable. El 
basalt és una pedra volcànica, surt del magma, i tots aquests forats o 
cavernes que la formen són petites explosions de magma que no van 
acabar mai de solidificar. La pedra té uns cristalls dins, Olivines. A 
les Illes Canàries hi havia la tradició de portar Basalts d’aquests i uns 
de més petits i terrosos a les butxaques perquè portaven bona sort. 
Fins que es va descobrir que els cristalls d’Olivina que portaven eren 
radioactius i podien suposar infertilitat pels homes.

Personalment no crec que sigui gaire valent, em fan por moltes 
coses, però no són coses insignificants, com una panerola o un cuc o una 
abella o la foscor. Són coses més peculiars. Em fa por sortir de festa i estar 
en un terrat, em fa por veurem segut al carrer i que he tocat el terra amb 
les meves mans. Em fa por la sortida en moto del Camp Nou en un dia de 
partit. Em fa por que en Messi marxi del Barça, això em fa molta por, no 
és que em preocupi, és que em fa por. Una altra por que tinc és la de no 
tenir fills, sigui per les circumstàncies que sigui, la principal és que el món 
acabi degut a l’escalfament global i no sigui viable tenir descendència. 
Però un altre és la infertilitat. Així que amb aquesta pedra no me la vaig 
voler jugar ni un moment. Vaig decidir portar-la cada dia allunyada dels 
meus genitals, la zona on la vaig guardar va ser a la butxaca de l’infern 
d’una armilla que tinc maquíssima. Clar, aquesta zona coincideix amb 
la del cor, on ventricles i aurícules bomben la sang fins a tots els racons 
del meu organisme. Potser no era la millor alternativa, però va ser la més 
còmoda. Un dels problemes va ser que la vaig perdre durant dos dies.

El meu pare a vegades diu que hauria de pensar amb el cor, 
que hauria de fer el que em diu el cor i no el cap. Així que vaig arribar a la 
conclusió que per trobar-la havia de buscar-la amb el cor, que era on havia 
estat els altres dies, i la vaig trobar. Tu diràs que és una ximpleria, jo et diré 
que estic d’acord, però la reflexió em va com anell al dit en aquest episodi.
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VÒLNICA
(vivència del 1 al 7 de març)

La pedra d’ara també és un basalt, del Hierro, de la zona 
del Mocanal. Aquesta forma es va solidificar molt de pressa i va 
acabar d’alguna manera al mar. Ho sé per la forma arrodonida que 
té, cada forat està tan llimat per l’aigua que deixa de ser profund al 
mil·límetre. Al seu interior segur que trobaríem Olivines, però com 
que no la vull esmicolar ens haurem de conformar amb una vista 
superficial. És fascinant la temperatura que arriben a agafar aques-
tes pedres, passen d’un extrem a l’altre, això sempre m’ha semblat 
grandiós.

Quina pedra més bonica, és quasi perfecta, sembla que acom-
pleix totes les dimensions de bellesa, és molt agradable de tocar, si te 
l’apropes al clatell et refresca. Ho he comprovat perquè aquesta setmana 
vaig tenir molta calor en un anar i tornar. Quan vaig arribar a casa la 
vaig deixar a la butaca. Es va adaptar a la perfecció al coixí, encaixava 
com unes juntes de fusta, encaixava i encaixava com unes nines russes, 
Matrioixca, tan bé va encaixar que es va mimetitzar i va desaparèixer de 
la superfície sent empassada pels plecs de la butaca. Quan vaig seure la 
vaig notar a la natja dreta, no sobresortia, perquè estava encaixada, però 
se la notava forta i va ser un punt estrany. Quina mandra els homes hete-
rosexuals, quina mandra haver de justificar tot el que fas amb una pedra 
al cul, quina mandra haver de pensar en que qualsevol element o objecte 
pot recordar a un penis.
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FERRO
(vivència del 8 al 14 de març)

Això no és una pedra. No ho és, és un ferro. Rovellat, fora-
dat, oxidat i mal tractat. El vaig trobar a la Platja del Bogatell. Sé que 
és un ferro perquè té parts ataronjades de l’oxidació. Perquè passi 
aquest factor cal que la forma no estigui sempre dins l’aigua sinó que 
també “li toqui l’aire”. Quan comença a oxidar fa un efecte de cola, 
enganxós, i acaben incrustant-se petites pedretes de sorra fina. En 
algunes perforacions hi veig un blanc de ferro no sotmès a erosió. 
Clar, al principi la vaig confondre amb una roca volcànica, però l’oxi-
dació ho va clarificar tot.

Aquesta forma és agressiva i enganyosa. Va ser amb la que 
vaig entrenar. Els dijous tinc entrenament de 8 a 9:30. Vaig començar a 
jugar a bàsquet quan els Philadelphia 76ers van venir a Barcelona a jugar 
un partit contra el Barça el 2006, clar, vaig veure a l’Allen Iverson. Aquest 
bon home anava tatuat fins al coll, portava trenetes i milions d’accesso-
ris per tot el cos, uns escalfadors als braços, una cinta al cap, canelleres, 
malles, etc. Tot, al complet, també va ser el primer apropament meu cap 
a la cultura del hip-hop. Doncs encara ara amb vint-i-tres anys segueixo 
tenint de referent aquest jugador. Per això aquell dia vaig entrenar amb 
unes malles que em cobrien fins a quasi els turmells. Tenien un comparti-
ment a l’exterior de la cuixa dreta per guardar petites coses, però jo el vaig 
usar per guardar-hi el Ferro. Hi cabia a la perfecció i els primers minuts 
d’entrenament no vaig notar que em molestés en absolut. Jo, les malles, 
les portava a sota d’un pantaló curt, per dissimular el bony, de la pedra, 
perquè ningú em digués que me la tragués que podria fer mal en qualsevol 
contacte. Però, com jo tenia previst, ningú ho va notar tret de mi, que en 
el primer contacte amb un company quan em dirigia a cistella vaig picar 
amb la cuixa d’un altre company i em vaig clavar el Ferro a mi mateix. 
Dissimuladament vaig anar als lavabos en una pausa per hidratació i 
vaig poder guardar la forma a la motxilla, tenia una petita marca a la 
cuixa de quan s’havia clavat a la cama. Podies veure com algunes de les 
protuberàncies havien deixat marca i més enllà que la ferida picava amb 
la suor, va deixar un rastre prou curiós.
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SARAH
(vivència del 15 al 21 de març)

La vaig robar a la carretera que et porta de Port-Lligat 
al Cap de Creus. Allà enmig de la carretera, la vam esquivar amb la 
moto, amb un gir de manillar molt propi d’en Valentino Rossi (tinc un 
amic que era súper fan seu, fins que va donar una puntada de peu al 
Marc Márquez, ara l’odia. Jo en canvi segueixo sent el seu seguidor). 
Quan baixàvem del Cap de Creus la vam tornar a veure i aquest cop 
vaig parar i la vaig recollir, això que diuen que l’humà és l’únic ani-
mal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. La pedra en 
qüestió és una cornubianita, una roca metamòrfica de contacte, és a 
dir, que s’ha format a causa del contacte amb altres i que la lava li ha 
dibuixat unes petites taques a la superfície, som si tingués el pelatge 
d’un lleopard.

Amb la Sarah hi vaig estar molt poc temps de qualitat. Ara 
m’explico, resulta que aquesta pedra la portava a la butxaca de darrere 
del pantaló, fins aquell dia molt bé. Això va passar el mateix dilluns que 
la començava a conèixer i recordo que al vespre quan vaig anar a la dutxa 
me la vaig oblidar fora, però ja era a dins i vaig pensar que no passaria 
res si per una vegada no ens dutxàvem junts. En sortir no hi vaig pensar 
i no em vaig preocupar per veure on era. L’endemà al matí no la trobava, 
vaig estar buscant-la tot el matí per la meva habitació i per qualsevol racó 
de casa, vaig molestar a la meva mare a veure si l’havia vist per algun 
lloc, però no hi va haver manera. Van passar els dies, dimarts, dimecres, 
dijous i divendres. Quan dissabte vaig llevar-me i m’anava a posar els 
pantalons vaig veure com la Sarah estava amagada entre els cinc panta-
lons iguals que tinc. Allà era, entre plec i plec, som si estigués col·locada a 
propòsit. No tenia el llum encès de l’habitació, però la ratlla que la creu-
ava per tot el seu volum va ser el que la va descobrir. Vaig pensar a tornar 
a conviure amb ella una setmana sense perdre-la, però l’episodi de la 
pedra a l’armari em va semblar interessant i curiós.
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LAMY
(vivència del 22 al 28 de març)

Torna a aparèixer la Rita, perquè em regala aquesta 
pedra, també, del Hierro, que ara tenen una casa allà. Torna a ser un 
basalt, més mòrfic que la Vòlnica, fa forma de “u” i em recorda a un 
penya-segat. Aquest basalt tampoc podem veure del cert els cristalls 
d’Olivines, però en alguna part encara es veu d’un color vermellós 
que recorda al color de la Britney.

La setmana amb ella va ser molt poc intensa, clar, venia d’es-
tar una sense pedra i ara no la volia perdre per res, aquesta. Dels capítols 
més entretinguts amb la Lamy és el del frega plats. A casa del meu pare 
quan hi vaig em toca sempre fregar alguns plats i carregar el rentaplats. 
Aquella setmana la pedra la vaig col·locar just al costat de la pica i vaig 
començar a esbandir cada estri amb la mala sort que cada vegada que 
canviava de protagonista la Pedra queia dins la pica, i així fins a cinc 
vegades. Jo no vaig canviar la posició inicial de la Lamy en cap moment, 
si així havia començat, així havia d’acabar. Vaig tenir molta sort perquè 
en una de les ocasions quasi trenca una tassa de cafè, però la seva parti-
cular forma va encaixar perfectament amb l’element de ceràmica i tot va 
quedar en un ensurt.
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ANDER
(vivència del 29 al 4 d’abril)

L’Ander és una andesita, pedra dels Andes, on es for-
men muntanyes. El color verd amb puntets vermells i blancs fa que 
sigui una pedra preciosa als meus ulls. Una peculiaritat que té és 
el tacte, la primera capa és molt rugosa, però si veus una mica l’in-
terior pot arribar a semblar d’una textura plàstica, laminada, molt 
llisa. Com el basalt, l’andesita és una pedra volcànica, però aquesta 
surt de quan dues plaques tectòniques xoquen entre elles a les pro-
funditats marines. Aquesta va arribar a casa meva d’un viatge que va 
fer la meva mare farà uns quants anys, com de costum em va portar 
un parell de pedres de la zona i l’andesita la vaig triar per pur gust 
estètic i connexió amb la textura seva.

Amb aquesta pedra vaig estar tota la setmana guardant-la 
dins del puny, no era massa gran i em va acompanyar en quasi totes les 
meves activitats. En particular, vaig tenir un moment molt íntim entre ella 
i jo. Amb la meva motivació de transformar i donar significat a totes les 
pedres amb les quals he conviscut vaig voler foradar-la pel ben mig de la 
seva superfície. Per foradar-la vaig haver de trobar unes broques mínima-
ment dures, però no me’n vaig ensortir, només li vaig poder fer unes petites 
lesions superficials. D’aquesta perforació hi va sortir un polsim, que vaig 
recollir. El perquè del següent el desconec, però a la nit vaig cuinar uns 
raviolis amb salsa de pesto vermell. Quan els tenia tots a la plata hi vaig 
afegir el polsim, ho vaig barrejar tot i m’ho vaig menjar. Les restes minús-
cules d’andesita feien de formtge ratllat. El perquè, puc deduir-lo, amb el 
fet que em faltava formatge i simplement per fer la gracieta vaig abocar el 
polsim d’andesita a la pasta, ho vaig remenar tot i m’ho vaig acabar. La 
veritat és que no vaig notar res estrany, només sé que em vaig menjar una 
petita porció de la pedra amb la qual havia de conviure. No em penso tirar el 
rotllo que ho vaig fer per saber com era per dins ni cap d’aquests comentaris 
nihilistes de pujadet que va amb coll alt i que escolta el Pèsol Ferèstec.
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AWARA
(vivència del 5 al 11 d’abril)

L’Awara és un basalt del Hierro. També me’l va portar la 
Rita, acompanyada d’una història peculiar dels illencs. Aquests uti-
litzaven un basat porós per rascar les pells del porc quan ja l’havien 
matat i poder aprofitar-ho tot. Amb aquesta pedra raspaven tots els 
pèls de la pell i així podien cuinar-lo. Aquest tipus de roc se la conei-
xia com a “piedra cochinera” i a dies d’ara encara la gent autòctona 
la guarda a les cases. La meva pedra no és una cochinera, però té una 
porositat diferent de la dels altres basalts i vaig trobar interessant 
comparar-la amb la cochinera pel que fa a l’experiència.

Com amb totes les altres pedres, amb aquesta vaig tenir un 
episodi força peculiar. Coneixent la tradició de la piedra cochinera vaig 
voler aplicar-me a mi mateix aquesta sensació de llimar, vaig voler 
llimar-me la pell a la dutxa. Jo sóc un noi de poc pèl arreu del cos, al pit 
no en tinc, però a les cuixes sí. Vaig rascar a la meva cuixa dreta, primer 
només amb aigua i suau, i el resultat era quasi nul, així que vaig apli-
car més força i per contrarestar la pressió hi vaig posar sabó, a veure si 
lliscava més. Va lliscar més, però també em va fer més mal, com que no sóc 
cap masoquista vaig parar i vaig veure com en qüestió de segons m’apa-
reixia una marca vermella que ocupava el rastre que l’Awara havia anat 
deixant amb el fregament. Jo, que tinc la pell atòpica i qualsevol frega-
ment, depenent de la zona, es pot convertir en una petjada de dolor, vaig 
decidir que era suficient per a aquell dia. Però com és conegut, els humans 
oblidem molt fàcilment el dolor al cos, per això la gent es tatua més d’una 
vegada, per això diuen que les dones a vegades tenen més d’un fill, etc. Si 
la primera rascada l’havia fet un dimarts, el divendres ja havia decidit 
que tornaria a provar l’experiència. Aquesta vegada ho vaig provar amb 
el taló, com si fos una pedra pomes. Hi vaig estar més temps, vaig aguan-
tar molt més, val a dir que no té la mateixa sensibilitat, però et convido a 
provar-ho amb un basalt perquè vegis que no és gaire agradable.
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RINGO
(vivència del 12 al 18 d’abril)

Una pedra sorrenca, em va arribar a les mans des de 
Petra, Jordània. La meva mare me la va portar perquè sabia que jo 
havia estat un gran seguidor d’Indiana Jones i en l’Última Croada 
hi surt el temple del qual ve la pedra. El gres, com també es coneix 
aquesta pedra, és una roca sedimentària que s’ha format a partir de 
la sorra i es coneix que és de les pedres més antigues de la història. 
Aquesta en qüestió té imprès a la superfície uns anells, Anells de Lie-
segang, que s’han format per un ferro oxidat, aquest ferro pot venir 
de l’aigua o de la mateixa roca, aquesta oxidació fa aparèixer unes 
marques circulars a tota la pedra de color vermell.

Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà és el llibre que 
vaig estar llegint aquella setmana. Va ser un molt bon llibre per apren-
dre paraules, que és un dels motius pels quals llegeixo, vaig aprendre a 
subordinar fins a sis frases. L’ajuda que em va brindar la Ringo va ser 
de suport, a cada pàgina que avançava hi deixava descansant la pedra 
al llom, suposo que la posició en la qual estava assegut acompanyava a 
fer-ho perquè ara que ho penso és una postura un punt incòmoda això de 
llegir amb el llibre totalment pla a la taula, jo sempre llegeixo amb el llibre 
a l’altura dels ulls i al sofà o al llit, tant se val, ho vaig fer així. Ho vaig fer 
tantes vegades que en tancar el llibre notava que hi havia restes al llom 
d’alguna cosa que feia soroll en fregar les pàgines. Aquest cos em perme-
tia obrir el llibre per la pàgina exacta on hi havia deixat la pedra minuts 
abans d’acabar de llegir. En obrir i mirar el llom del llibre, el cosit del mig, 
hi havia petits gras molt finets i petits que havia deixat anar la pedra, hi 
havia deixat una empremta sorrenca.
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14. Resultats Periòdics

Ara el tema és saber que faig amb aquestes 
vivències, amb cada una tinc records diferents i interes-
sants. Vaig preguntar-me per quin motiu ho havia fet, i era 
el de resignificar, donar un valor, trobar un procés creatiu 
en la convivència amb una pedra morta, una pedra sepa-
rada del seu origen. Tot ho he de convertir en un assaig 
d'una metodologia de traducció objectual del contacte amb 
una pedra.

Aquest era el què de tot el treball, però dins 
meu, en els darrers anys ha sortir una part de mi a la qui 
li agrada expressar-se de diferent forma, a explicar narra-
tives líriques, o poemes, o com ho vulguem dir. A mi em 
costa anomenar-ho poemes, perquè li tinc tant respecte a 
aquest art que em fa vergonya dir que jo he fet això. Suposo 
que ens passa a tots quan fem alguna cosa que ens apas-
siona i que a la vegada li tenim molt de respecte.

Cada any acostumem a posar-nos uns propòsits 
nous, unes metes per millorar com a persones, objectius. 
A vegades aquests són tan ambiciosos que acaben sent 
impossibles de complir, però n'hi ha d'altres que no reque-
reixen gaire esforç i et fan molt de servei. Entenc que la 
clau és posar-te objectius que siguin possibles, però que 
requereixin un esforç i una constància, que et facin sentir 
orgullós d'estar complint-los.

En el meu cas fa cinc anys que tinc el mateix 
propòsit, i no és cap objectiu de boomer com anar al gim-
nàs dos dies i sortir a caminar sis kilòmetres amb el meu 
rellotge Garmin que em comptabilitza els passos i em 
diu que he cremat cent kilocalories. No, el meu és menys 
ambiciós, més d'estar per casa però, personalment, molt 
més difícil que aquest anterior. El meu propòsit d'any nou 
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sempre és llegir, imagineu-vos com de poc llegeixo si no em 
cal el quantificador "més". És així de trist, també val a dir 
que la corba està pujant, cada any consumeixo més llibres 
i aquest 2020 vaig incrementar molt exponencialment i el 
2021 ja en porto quatre. A casa meva la lectura és un capi-
tal força important, tenim estanteries plenes de llibres, els 
convidats de casa meva se sorprenen sempre que entren, 
però quan coneixen a la meva mare ho entenen tot. Ella és 
principalment la qui m'anima a llegir, cada any per Nadal 
em regala tres llibres, no ha perdut mai l'esperança.

Si he començat a llegir més freqüentment és per 
dos motius: el primer, moltes hores de platja a Cadaqués, 
amb la Rita fèiem de 12 h a 17 h. I allà era o banyar-se o 
llegir així que em vaig endur els meus llibres i en una set-
mana en vaig devorar tres, sobretot un d'en Quim Monzó 
que el trobo un mestre, a més ell és dissenyador gràfic. El 
segon motiu és bàsicament per aprendre paraules, a mi 
cada mot complicat del català m'enamora: atzucac, quòd-
libet o aforisme. Gran culpa d'aquesta fília la tenen els 
Manel, el grup de música, que per molt poc original que 
sembli van ser els que van fer que em comences a interes-
sar per la nostra llengua, el català. Podria afegir un tercer 
motiu, però el considero més una excusa, és la que jo conec 
per: Per la foto, per quedar bé, per semblar intel·lectual, 
per estar al metro i treure el teu llibre de segona mà de 
tapa topa, amb tot el llom i les pàgines més grogues que 
blanques i que està que es cau a trossos i llegir un parell de 
pàgines mentre esperes a la teva parada (el meu llibre per 
fer això era Demian, de Hermann Hesse).

No és fins fa dos anys que apareix una inquietud 
per la poesia. A la Universitat ens fa classe en Gabriel Ven-

tura, un poeta jove que se'm fa més entretingut que Josep 
Carner, per dir-ne un. Amb petites dinàmiques descobreixo 
que escriure m'agrada, però per escriure bé he de llegir, 
així podré enriquir el meu llenguatge. Va ser el mateix 
Nadal quan el meu pare em va regalar dos llibres de poesia 
"surrealista". A la Documenta hi té un bon amic que sem-
pre recomana el millor del millor. La meva mare, coneixe-
dora del meu nou descobriment, també va voler regalar-me 
poesia. Així que vaig començar a estudiar-la, a parar-me en 
quasi cada vers, rellegir-me les estrofes, subratllar parau-
les interessants, etc. Llavors començo a escriure els meus 
propis escrits. En els meus primers escrits recordo tenir 
una influència notòria d'Antònia Font, Manel o Pau Riba, 
era just el que escoltava i componia textos com aquests:

Com podeu veure, no eren gaire descriptius, 
a mi m'agrada molt parlar de mi, però en aquest cas com-
partiré el que em va dir el Gabriel Ventura quan va llegir 
uns textos meus:

A les regions de la Polinèsia llegeixen poc el Diari i no celebren els 
aniversaris en parella. Jo, que estic enamorat, ho sé pels símptomes, 
que són saltar sobre una cadira.

Al final de la setmana cent mil milions de canonades filtren l'aigua 
de les cisternes, però jo tapo la sortida amb una corna de marfil 
blanc.

La cicatriu entre el dit índex i cor fa dos anys que captiva la meva 
mirada. Quan fa dia de gossos perduts assumeixo que mirar-la i 
pensar en el poca-solta del Tomàs fent que els teus dits fossin siame-
sos amb una brida és l'únic que m'entreté. Ara jo també la tinc, me 
la vaig fer nedant d'esquena a una piscina i ferint-me contra una 
màquina processadora.
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Aquest comentari anava referit a uns poemes que 
vaig començar escriure setmanalment. Per cada setmana 
que convivia amb una pedra en feia un. Totes les pedres 
tenen el seu poema, la seva reflexió, el seu episodi i un 
seguiment fotogràfic realitzat amb el mòbil, ja que tot era 
quotidià i no volia maquillar l'escena ni muntar un set. Així 
doncs els resultats a tot el procés de convivència amb la 
pedra morta són: deu textos que resumeixen les reflexions 
setmanals. Són la traducció literària de la convivència amb 
una pedra morta.

M'agrada, també, el risc de les composicions. Has trobat un punt 
de "naturalitat" molt particular dins de l'artifici que és un poema. 
És com si dins de l'objectivitat textual del poema hi anessin apa-
reixent fragments, espurnes de subjectivitat. Una sensació que 
envolta tots els poemes.

textos suspensius
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Ah, sí, treu la llengua i frega,
frega la sal que tinc a la pell.
Fa dies que hi poses excuses,
no és mel.

És malbaratament de ciència exacta.
Em fa pensar en el meu mòbil.
Treu la llengua i frega,
frega la sal que no tinc.
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El control de distàncies.
A sis ungles les distàncies,
cinc plecs i dos solcs,
distàncies distàncies

Realment només són tres.
Podria estudiar la trajectòria.
Ara marxaràs? Són les 18:00 h.
Roca al cap i demà avances.
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Riu de vidre i llum de nit,
muntanyista que només té molsa a l’ànima
i pateix intoxicació.
T’agafa amb la mà i et respira. 

Els anys d’esclavitud en butxaques,
als ulls nostres ets imperceptible,
inapreciable, mínim, ínfim:
De totes has acabat en lava.
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El cap i el cervell em vibren,
em vibren a la vegada.
Col·locació al clatell i
absorció de graus.

Ara no hi ha manera.
El soldat et farà estar alerta.
Sé qué et vaig prometre,
que descansaries.
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Cau de coves fosques,
papallona del dubte.
Causant de nafra al fregament,
t’has amagat a les ombres.

Permanentment adherida,
creus que pots jugar amb això?
Ah, no, si m’ho veus ho aparto,
Llaga que ara va darrere teu.
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M’he arremangat la màniga,
és estiu.
Vaig amb màniga curta,
és estiu.

Potser ha sigut la por,
o potser l’extracció.
Cada punt és un petó
o potser una ferida.
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Ja has fregat amb mi,
t’has exposat a reaccions,
hem llegit quaranta-tres,
has buscat raons.

Has escoltat Roy Ayers,
“Everybody Loves the Sunshine”.
Has completat el setè vers,
i has rimat amb Bahrain.



Pedres Suspensives contacte amb la pedra morta

163162

Perfils de divendres molsut.
Plàstic de Girona a Xile.
Pica la placa de Patagonia.
Per parlar persa.

Para, para, para.
Pedra de Pelegrinatge.
Pilona pretensiosa.
Paral·lelisme del pes.
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Que tens pell atòpica.
De petit cremes,
de gran olis.
Potser has de canviar.

Si llegeixes el braille,
hi identifiques el missatge.
Cremes els plecs fins a incendiar.
Vermell de Manchester.
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Bateria d’anells convexos,
has portat la sorra al llom.
Recapacites a la contra
i llegeixes tots els versos

Mous el cap al ritme,
pàgina que avança de sis.
La meva mare t’acull,
i jo, senzillament, et vull.
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escultures suspensives

Més enllà dels textos suspensius i les fotos de 
convivència vaig pensar que cada episodi també hauria 
de tenir una peça representativa. Aquest moment és en 
el que recupero el meu somni d’en Giacometti i penso que 
l’expressió que puc utilitzar per explicar cada setmana 
conviscuda amb cada pedra en l’àmbit material, pot ser 
l’escultura. Sempre m’ha agradat molt aquest art. En David 
Bestué ha estat un gran referent en tot aquest món per mi. 
El seu llibre de “Piedras, Huesos Y Ceniza Con Silicona” ha 
estat revelador a l’hora de formalitzar aquestes vivències. 
I junt amb el “Succeeix cada dia” d’en Jordi Mitjà, seran 
dues de les grans referències en la part material del meu 
projecte. Vaig pensar que cada escultura seria un suport 
per cada pedra i la forma seria representativa del capítol 
setmanal. En total hi havia deu pedres amb els seus texts i 
ara també hi hauria deu escultures per a cada pedra i cada 
text. A tot això també s’hi havia de sumar la documentació 
fotogràfica que també ho trobava força important. 

Sóc molt partidari de treballar amb artesans, per 
això en aquest projecte no anava a ser menys. L’únic fet 
que no m’agrada dels artesans és que els has de trobar, i a 
vegades són molt lluny. I una altra cosa difícil és comparar 
entre uns i altres, sobretot quan ets un complet ignorant de 
la matèria. Tinc la sensació com si no pogués triar, si el que 
trobo és aquest doncs endavant, tinc un amic que sempre 
em diu: Si la cagues, amb l’error fins al final. En aquest cas 
no crec que sigui cap error, però sí un fet particular, tre-
ballar amb un artesà és una decisió de pes en el projecte. 
Quan dic que no puc triar és perquè així és, si trobes algú 
que et pot ajudar, que li ha posat interès i que el veus sen-
sible al que tu proposes has d’anar amb ell fins a la mort. 
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D’alguna manera això em va passar amb l’Iñaki Baha-
monde, un ferrer del Poblenou, amb el taller molt a prop de 
l’escola. Me’l van recomanar dos companys, el Dani ja em 
va dir que era bo i en Joan Maroto també, tot i que m’ho 
va dir per boca d’en Dani, sense saber que ell m’ho havia 
dit. El fet era anar al seu taller, presentar-li la idea i veure 
què em deia. Sovint tinc vergonya d’explicar i compartir 
els meus pensaments, les meves reflexions o idees, només 
pel simple fet que el receptor pensi que no hi toco o que 
això no deixa de ser una pijada d’artistes de pacotilla. Però 
clar, si no exposava la idea en tota la seva plenitud potser 
hi hauria mal entesos i era important que tot quedés clar, 
sobretot perquè sabia que hi hauria d’invertir una gran 
suma de calés. 

L’Iñaki va dir que sí a tot, un noi molt obert i sim-
pàtic que va fer bona cara mentre jo explicava tot aquell 
cacau que tenia al cap, només em va demanar que li por-
tés uns dibuixos ben fets amb perspectiva i ell ja em faria 
pressupost. Aquí apareix en Marc, l’altre Marc, el meu 
amic Marc de Antonio, que està estudiant arquitectura i 
és un geni amb els programes aquests de 3D i simuladors 
estranys. Ell va poder dibuixar-me totes les escultures amb 
les cotes i amb les perspectives necessàries i ho vaig enviar 
a l’Iñaki. La resta de la història la coneixeràs, però ja en 
format físic, deu escultures que porten la vivència amb 
una pedra cada una i es tradueix aquesta convivència en 
objecte i text. 

Cada peça ha de funcionar per separat però a la 
vegada juntes també. I dic juntes perquè hi ha una escul-
tura final que funciona de memòria física. Cada pedra 
viscuda té una marca en forma de forat que la traspassa 

completament i totes queden ordenades a l’escultura final. 
El fet de perforar cada pedra simbolitza la marca que he 
deixat en elles i elles en mi. També parla de l’impossibilitat 
de tractar la natura d’igual a igual, la humanitat mai serà 
capaç de respectar-la completament i buscarà la manera 
de deixar empremta sempre.
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conclusions
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15. i Serpentines

Tot l’assaig gira entorn una connexió entre 
l’humà i la pedra que amb el pas dels anys havia desapare-
gut. Un dels objectius era recuperar-la, almenys per a mi. 
Poder sentir per mi mateix com s’establia un vincle que 
d’alguna manera et lligava a la pedra. La connexió sempre 
l’havia tingut, però no d’una manera conscient, sempre 
havia estat quelcom del que no m’adonava, que sabia que 
era allà, però no li donava gaire importància. El fet de 
conviure amb una pedra m’ha fet veure que el lligam que hi 
havia era potent, era una font de creació i tot això, tenint 
en compte que la relació no era gens activa perquè una 
pedra no es pot dirigir a tu, sinó que són les teves accions 
les que li donen un significat a la interacció. 

Crec que he arribat a un punt que li veig un sentit 
immens i sento il·lusió d’haver collit pedres del terra des 
de ben petit. Aquest projecte m’ha servit per encaixar una 
mica el puzle mental entre la pedra i jo. Entendre perquè 
m’agraden les roques i veure en elles una font d’inspiració. 

Un altra reflexió a la qual he arribat ha estat en 
relació a les pedres mortes. Poder donar una segona vida 
a aquestes ha estat gratificant. Treballar amb les pedres 
que la meva família o amics m’han portat fa que el resultat 
tingui més valor simbòlic. Perquè podria haver treballat 
amb diferents rocs que jo hagués trobat interessants pel 
projecte, però no haguessin tingut cap càrrega emocional, 
haurien estat un simple objecte que utilitzaria. En canvi, 
amb cada pedra hi veia una connexió especial, per exemple: 
L’Ander, la pedra andesita, que la va portar la meva mare 
de Xile, va patir un imprevist durant el procés de perfora-
ció. La pedra va cedir i es va escapçar per la meitat. El que 
podria haver fet en aquell moment hagués estat canviar-la 
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per una de semblant i prou. Però no hauria estat coherent 
ni honest per part meva. Quan la vaig partir, el primer que 
vaig fer va ser enviar-li un missatge a la meva mare trans-
metre-li la mala notícia i després vaig pensar com la podia 
“curar”, perquè la pedra que havia conviscut amb mi tota 
una setmana era ella, no cap altra. Això va ser bastant 
revelador, perquè vaig veure que realment sí que hi havia 
establert una connexió particular. Aquesta metodologia 
vivencial, de convivència setmanal, no l’havia practicat mai 
i ha fet que es despertin en mi diferents sensibilitats. 

Al llarg dels meus cinc anys de carrera universi-
tària he experimentat poc amb materials i metodologies, no 
perquè no se’m demanés, sinó perquè m’hi veia força inca-
paç. Sempre he estat una persona quadriculada i tot el que 
se sortia del camí intentava que no m’influenciés. Per això, 
aquest any, tenint tant de temps, vaig decidir que deixaria 
volar la meva “creativitat” i intentaria buscar nous camins 
pel procés de creació. El fet de treballar amb ferro i amb un 
artesà m’ha ensenyat moltíssimes coses del que suposa tota 
la producció artística. Des de parlar, reunir-se, debatre amb 
el ferrer, fins a decidir, triar i avançar sobre una idea. 

Per últim, poder incorporar els textos al projecte 
també m’ha suposat un repte. Crec que els escrits són un 
capital important en el treball i la veritat és que tenia mol-
tes ganes d’afegir-los d’alguna manera. Poder trobar el seu 
espai i que funcionin amb coherència crec que ha estat un 
repte que he pogut assolir. 

Quedo força satisfet amb “Pedres Suspensives”. 
Reflexionar sobre la connexió humà-pedra, endinsar-me 
dins el món de l’escultura, experimentar amb materials i 
desenvolupar discursos propis, reflexions interiors i textos 
surrealistes ha estat, personalment, enriquidor.

Espero poder reivindicar el paper de la natura 
en el nostre entorn urbà i que per molt que la humanitat 
es capfiqui en desprestigiar o vexar la natura, nosaltres 
seguim trobant maneres de connectar amb ella.
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Imatges Calidoscòpiques
Les imatges al llarg de la memòria que serveixen 
d’elements separadors i rítmics han estat disparades 
per jo mateix (menys la 10) entre 2019 i 2021, totes són 
en 35 mm i expliquen una mica més el vincle que tinc 
amb la pedra i les zones rocoses.

1. Plana de Cervelló, 
2021

21. Paratge Cap de 
Creus, 2020

9. Estany de la Gola, 
2019

2. Cala Jugadora, 
2020

22. Paratge Cap de 
Creus, 2020

3. Vall d’Unarre, 
Cerbi, 2019

23. Paratge Cap de 
Creus, 2020

11. Cap de Creus, 2020

4. Arbre Caigut, 2019

24. Camí de Ronda a 
Palamós, 2019

12. Plana de Cervelló, 
2021

5. Cala Culip, 2020

13. Paratge Cap de 
Creus, 2020

17. Cap de Creus, 2020

6. Baixada del Puig-
mal, 2020

14. Plana de Cervelló, 
2021

18. Plana de Cervelló, 
2021

7. Monestir Sant Pere 
del Brugal, 2019

15. Espigó Barcelona, 
2019

19. Plana de Cervelló, 
2021

8. Monestir Sant Pere 
del Brugal, 2019

16. Plana de Cervelló, 
2021

20. Camí de Ronda a 
Palamós, 2019

10. sense nom
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