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ABSTRACT

ESP
Qué nos sugieren los espacios vacíos? Pues nos invitan a llenarlos. El vacío nos activa, nos preocupa, nos hace reaccionar. Llenar es “ocupar la capacidad” (DIEC2), es crear significado. Como los cartógrafos medievales que desconocían los
confines del mundo, el vacío de conocimiento nos invita a crear
monstruos, a pensar des del absurdo, a situar una cosa nueva
en un espacio donde no hay nada. Los vacíos del lenguaje y los
límites del conocimiento son un espacio de creación.

CAT
mètode
experimental
investigació en
arts i disseny
co creació
llenguatges
instal·lació
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Què ens suggereixen els espais buits?
Doncs ens conviden a omplir-los. El buit ens
activa, ens preocupa, ens fa reaccionar. Omplir és “ocupar la capacitat” (DIEC2), és crear
significat. Com els cartògrafs medievals que
desconeixien els confins del món, el buit de
coneixement ens convida a crear monstres, a
pensar des de l’absurd, a situar una cosa nova
en un espai on no hi ha res. Els buits del llenguatge i els límits del coneixement són un espai de creació.
Bestiari és un projecte d’investigació
d’un mètode creatiu en el qual, com feien
els membres de l’OuLiPo, s’han utilitzat les
lògiques i estructures d’un llenguatge per treballar un material que no és el seu propi. El
poema El Gripau de Josep Carner, trobat en
l’antologia de poemes Bestiaris (1990) a cura de
Llorenç Soldevila, ha servit com a pauta per
actuar en el so, llum i vidre, i formalitzar així
una instal·lació artística i audiovisual.
La creació d’aquesta criatura fa evident les limitacions dels nostres llenguatges i
permet expandir-ne les possibilitats, obligant
el llenguatge a sortir del seu funcionament habitual per obrir-nos a noves interpretacions i
representacions de la realitat.
Bestiari

Bestiari es un proyecto de investigación de un método
creativo en el que, como hacían los miembros del OuLiPo, se han
utilizado las lógicas y estructuras de un lenguaje para trabajar un material que no es el propio. El poema El Sapo de Josep
Carner, encontrado en una antología de poemas llamada Bestiaris
(1990) a cura de Llorenç Soldevila, se ha utilizado como pauta
para actuar en el sonido, luz y vidrio, y formalizar de esta manera una instalación artística y audiovisual.
La creación de esta criatura hace evidente las limitaciones de nuestros lenguajes y permite expandir sus posibilidades, obligando al lenguaje a salir de su funcionamiento habitual para abrirnos a nuevas interpretaciones y representaciones
de la realidad.
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ENG
What do the empty spaces suggest us? Well, they
invite us to fill them. Emptiness activates us, worries us,
makes us react. To fill is to “occupy the capacity” (DIEC2),
it is to create meaning. Like the medieval cartographers
who were unaware of the ends of the world, the void of
knowledge invites us to create monsters, to think from the
absurd, to place a new thing in a space where there is nothing. The gaps in language and the limits of knowledge are a
space for creation.
Bestiari is a research project of a creative method in which, as the members of the OuLiPo did, the logics
and structures of a language have been used to work with
a material that is not their own. The poem The Toad by Josep Carner, found in an anthology of poems called Bestiaris (1990) curated by Llorenç Soldevila, has been used as a
guideline to act on sound, light and glass, and thus formalize an artistic and audiovisual installation.
The creation of this creature makes evident the
limitations of our languages and allows us to expand their
possibilities, forcing language to leave its usual way of
working to open us up to new interpretations and representations of reality.

Abstract

INTRODUCCIÓ

La poètica del fracàs o la confusió és un concepte que menciona Marcel Pié en el seu assaig Una taxonomia de totes les coses (2015)
per referir-se a com d’ambiciós i ingenu és l’intent de crear un ordre de totes les coses. Enciclopèdies, atles, gabinets de curiositats,
exposicions universals, zoològics, diccionaris, antologies, repositoris
de coneixement, totes elles suposen un desafiament impossible, però
aquest fracàs anunciat és el que ens obra les portes a noves analogies
i possibilitats d’interpretació.
La línia d’investigació que segueix aquest projecte parteix
d’una metàfora radical, d’un interès clar que tinc en les cartografies
i bestiaris, en la representació iconogràfica d’allò que coneixem i allò
que no. Quan els cartògrafs medievals i renaixentistes dibuixaven els
mapes per navegants, situaven monstres allà on hi havia els confins 13
del món conegut. Els creaven a partir de la juxtaposició arbitrària de
coses conegudes com ales, cues, banyes i potes, però de manera tant
absurda que permetien crear una imatge d’allò que no es podia representar. És la iconografia del desconegut. I és en aquest buit on neix i
es desenvolupa la creativitat, i és en la nostra intenció d’omplir-lo amb
coses il·lògiques, arbitràries i desordenades (aparentment) que podem imaginar allò impossible d’imaginar. Els buits del llenguatge i els
límits del coneixement com espais de creació.
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Aquesta és la meva metàfora radical. Metàfora perquè aquests
monstres són el punt de partida de totes les analogies que es creen en
aquest projecte; radical perquè és un punt d’anclatge en la meva investigació. És en aquests mapes on jo m’enmarco, on el meu projecte
pren sentit, on hi puc trobar un desplagament infinit de possibilitats
d’investigació i creació en disseny.
És gràcies a aquest mapa que em puc perdre.

Bestiari

Introducció

METODOLOGIA

01. Entrega per Fascicles: és la veu
del procés creatiu. Seguint el format de les entregues per fascicles, aquesta secció són un
seguit de textos que van apareixent al llarg de
la memòria per explicar la part més introspectiva i reflexiva d’aquest projecte. És en aquesta
part on parlo de la meva pràctica com a dissenyadora, de les meves influències, motivacions, reptes, dubtes, mètodes i llenguatges.

01. Entrega Per
Fascicles
04. Exercicis
d’Estil

02. Repositori
de Coneixement
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03. La Llibreta

05. Llibre de
les Bèsties

Si fem una revisió crítica dels mètodes
utilitzats en aquest projecte com a sistemes
de registre i instruments de creació veiem que
s’ens desplega una constel·lació d’objectes molt
variada i heterogènia. Cada pensament, idea o
part del procés m’ha requerit d’un llenguatge
diferent i per tant s’ha materialitzat d’acord
amb això, confeccionant així un assortiment
d’imatges, textos, veus, llibretes i objectes que
han quedat recollits en aquesta memòria.
Bestiari

02. Repositori de Coneixement: és
l’imaginari conceptual del projecte. Podria
comparar-ho amb una estanteria o gabinet on
he anat dipositant aquells referents que han
marcat la meva investigació, però m’agradaria
que s’entengués més com una sobretaula on
s’ha dialogat amb tots ells de forma activa, intuïtiva i continuada.
03. La Llibreta: selecció d’algunes
pàgines de la llibreta on he volcat tota la meva
investigació. Aquest objecte és el que ha donat pas a l’Entrega per Fascicles, és on s’hi
troba el material més cru i sincer, és l’orígen i desenvolupament d’aquest projecte i per
això he cregut important incloure’n parts en
aquesta memòria.
04. Exercicis d’Estil: és la descripció del mètode utilitzat en aquest projecte.
Aquesta secció, batejada sota el nom de l’obra
més famosa de Raymond Queneau, ens permet entendre la relació entre l’imaginari conceptual del projecte i la seva formalització.
05. Llibre de les Bèsties: és el disseny i construcció de la peça final. Anomenat
com un dels relats faulístics de Ramon Llull,
aquest apartat parla de com ha sigut el procés
creatiu per confeccionar el so, la llum i el vidre.
Metodologia
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plena de post-its. No sóc lineal! Cada vegada que apunto una idea, necessito crear-li
un espai nou, encapsular-la en un requadre
i deixar-la reposar a l’espera de que es
pugui relacionar amb les altres idees.

PRIMERA ENTREGA. No sóc lineal!
Sobre aquesta memòria
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Un dels grans reptes que se’m planteja en aquest projecte és passar de l’espai tridimensional de la llibreta, que em
permet fer un desplagament d’idees en totes
direccions, al document digital que em limita a escriure de forma lineal, consecutiva
i lligada. Per la meva inseguretat en el
format, quan faig aquesta “traducció” abuso
de les comes, els adjectius i els llistats
(veieu?) i intento encabir les relacions
entre conceptes que genero escribint a la
llibreta en una sola frase. La meva escriptura funciona com el meu pensament. I jo sóc
diagramàtica, rizomàtica i cartogràfica. No
sé parlar de forma lineal perquè no imagino els conceptes en fila sinó en xarxa. Els
meus nexes entre les idees no són paraules
sinó dibuixos, línies i colors.

Ara miro la paret de la meva habitació.
És l’inici del projecte: la vaig començar a
omplir fa uns mesos amb conceptes sense sentit (aparentment) que no entenia, però la
curiositat em portava una vegada rere l’altra cap a aquelles paraules. Conjectura, desplaçament, fenomenologia, lògica sistèmica, recursos literaris, mapes per perdre’t,
laboratoris de possibilitats, post-estructuralisme, iconografia, livecoding, l’absència, ficcions, rastres, bestiaris, machine
learning, atles, poètica del fracàs. La majoria d’elles han quedat en un segon pla,
però mai han acabat de marxar i m’acaben
ressonant en tot allò que faig. M’agrada que
aquelles primeres intuïcions hagin agafat
una forma més sòlida. Les entenc! Les faig
meves, les emmotllo, les assimilo.
És irònic veure com el projecte parla
sobre traslladar un llenguatge en un material que no n’és el seu propi. Suposo que estic agafant un posicionament des de la meva
pròpia incomoditat, des de les obsessions,
i també des del repte. I sense adonar-me’n,
estic trobant la meva veu. Estic explicant
la meva pràctica des d’un lloc segur, on puc
anar incubant-la poc a poc, al ritme que em
demana. L’he extirpat de prejudicis, dubtes
i por, i crec que poc a poc va sortint en la
seva forma més genuïna.

En el temps que porto treballant
aquest projecte, tinc quasi una llibreta
sencera, varis documents de Word, diverses notes a l’escriptori del portàtil, un
abecedari i una paret de la meva habitació
Bestiari

Entrega per Fascicles
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REPOSITORI DE
CONEIXEMENT
Repositori de coneixement és la secció que
conforma l’imaginari d’aquest projecte. És la
comunitat dels referents provinents de diferents camps, com poden ser de la filosofia, la literatura, la cartografia, la lingüística o l’art que
m’han acompanyat al llarg d’aquesta investigació i pràctica en disseny. En tot moment he
intentat vincular-m’hi de la forma més natural
i honesta possible, agrupant totes aquestes
persones, objectes, materialitats i pràctiques
sota un mateix marc no jeràrquic.
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M’interessa veure com es comporten
entre ells; quin diàleg es pot intuir entre Borges i els membres de l’Oulipo? Quin tipus de
conversa tindria Foucault si fes un cafè amb
els cartògrafs medievals i renaixentistes?
Com plantejaria el seu idioma universal John
Wilkins després de llegir a Carnap?

Imaginari conceptual
Bestiari

Les relacions entre els referents són
vives i latents, s’alimenten entre elles creant
un desplagament conceptual basat en associacions intuïtives, horitzontals i en acció constant.
Les “paraules grans” i els “senyors importants”
s’han aterrat per seure al meu costat i entaular una conversa de tu a tu, deixant un rastre
de diferents materials en format d’escriptura,
imatge, diagrama i dibuix que faciliten la comprensió d’aquesta comunitat de pràctiques.
Repositori de Coneixement
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APUNT Nº1.
Que de lluny semblen mosques.
Sobre taxonomies
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Posem el cas que tornem de viatge i
hem de construïr un àlbum de fotos amb les
imatges que hem fet al llarg dels dies. En algun
moment, de manera conscient o inconscient,
triarem un criteri per organitzar aquestes
fotos, com podria ser per ordre cronològic o
segons els llocs on hem estat. Però i si triem
un ordre diferent? I si classifiquem les imatges
segons els colors predominants que s’hi puguin veure, el nombre de persones que hi ha, la
proximitat dels objectes respecte la càmera,
o segons si són horitzontals o verticals? La
persona que vulgui llegir/mirar aquest àlbum
estarà condicionada per aquesta organització;
l’ordre de les fotos construirà la narrativa.
Com diu Marcel Pié a l’assaig Una taxonomia de
totes les coses (2015), aquests “criteris generaran
inevitablement camps semàntics inesperats.
Sigui quin sigui, l’ordre sempre és un generador de significats.” (Pié, 2015, p.1).
A l’assaig L’idioma analític de John Wilkins
de Jorge Luis Borges, l’autor argentí posa en
evidència l’intent de trobar un ordre per sobre de tots els ordres, que expliqui i classifiqui
cada fenòmen i “cosa” de l’univers. Borges cita
una suposada “enciclopèdia xinesa” anomenada El emporio celestial de conocimientos benévolos que
classifica els animals de la següent manera:

“El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes,
más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal... cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus
fusiones y conversiones, son representables con precisión por
un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Cree que del
interior de un bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas la agonías del anhelo”
(G.F. Watts, 1904, p.88)
Bestiari

“(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f)
fabulosos, (g) perros sueltos, (h)
incluidos en esta clasificación, (i)
que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l)
etcétera, (m) que acaban de romper
el jarrón, (n) que de lejos parecen
moscas.” (Borges, 1952)

Repositori de Coneixement

Jorge Luis
Borges
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Paul-Michel
Foucault
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L’absurditat d’aquesta taxonomia i la
ironia amb la que tracta l’afany enciclopèdic
serveixen com a punt de partida de Les paraules
i les coses (1966) de Michel Foucault. Segons
l’autor, el que ens descol·loca d’aquesta classificació no són les categories en sí sinó que
cohabitin en un lloc comú, en un mateix espai.
És a dir, “la monstruositat no altera cap cos
real i en cap cas altera el bestiari de la imaginació. [...] No són els animals fabulosos els que
són impossibles, ja que estan designats com a
tals, sinó l’escassa distància en què estan juxtaposats als gossos solts o a aquells que de
lluny semblen mosques” (Foucault, 1966, p.10).

no només darrere el llenguatge sinó també de
qualsevol classificació que pretengui interpretar i entendre el món. Segons Foucault, el més
fascinant d’aquest apòleg és que ens mostra
una nova possibilitat d’ordenació, categories
que existeixen en uns marcs comuns que
se’ns fan exòtics i desconeguts, i que per
tant fa evident els límits del nostre pensament i qüestiona la manera que tenim de situar “el Mateix i l’Altre” (Foucault, 1966).
Observem ara els mapes i il·lustracions de la següent pàgina:

I com és aquest espai on existeixen
aquestes categories? Clarament no pot ser
físic ja que si volguéssim posar en el nostre
àlbum de fotos aquesta taxonomia tindríem
prous problemes intentant representar en
una pàgina els animals “(c) amaestrados” i a
la següent els “(l) etcétera”. Així doncs, el que
possibilita aquesta relació entre les diferents
categories és la sèrie alfabètica (a), (b), (c).
Podem dir que el llenguatge és el suport
d’aquesta realitat i que aquesta classificació
només és possible en ell i no en una realitat
fàctica. “Los animales (i) que se agitan como
locos, ¿en qué lugar podrían encontrar-se, a
no ser en la voz inmaterial que pronuncia su
enumeración? ¿Dónde pueden yuxtaponerse a
no ser en el no-lugar del lenguaje?” (Foucault,
1966, p.10).
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Borges juga a crear aquesta classificació tant absurda per confirmar que “no hi ha
descripció de l’univers que no sigui arbitrària
i conjetural. La raó és molt simple: no sabem
què és l’univers” (Borges, 1952). L’enciclopèdia
xinesa és el reflex del desordre que s’amaga
Bestiari

Repositori de Coneixement
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Chet Van Duzer (2014). Sea monsters on medieval and Renaissance maps.
London: The British Library.
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Repositori de Coneixement

John Wilkins
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Els mapes medievals i renaixentistes
estan plens de criatures marines que els
cartògrafs dibuixaven en regions misterioses
i inexplorades per avisar als navegants de
possibles perills. Cada monstre estava creat
a partir de fragments d’animals i persones,
mescles extranyes a partir de coses familiars per intentar explicar allò desconegut.
Aquests éssers fantàstics habitaven el límit
d’allò conegut i el seu caràcter absurd és un
intent de representar l’Altre a partir d’una alteració del Mateix, tal i com fa Borges amb la
seva enciclopèdia xinesa. Com diu Àngela Pujol
“l’exòtic coincideix amb allò que posa a prova
la possibilitat última de la classificació” (Pujol,
2013). Els atles, les enciclopèdies, les exposicions universals, etc. són un intent de reunir
tot el coneixement, d’universalitzar i nombrar
la realitat i posar-la a la nostra disposició. Són
un espai de representació, i com a tal, un espai
de poder, en què es designa tot allò que existeix (i per tant, es decideix també tot allò que
no existeix). En els atles s’evidencia l’absència,
els buits del coneixement i de tot allò que no
té cabuda en les nostres taxonomies. És en
aquests objectes on “les imatges s’uneixen al
llenguatge en la seva tasca classificatòria: assignar a grups d’objectes reals el mateix signe
tenint en compte allò que tenen en comú” (Pujol, 2013).

enciclopèdia secreta” tot i la seva artificiositat, ja que neix com a classificació ontològica
de l’univers. Diu:
“Va dividir l’univers en quaranta categories o gèneres, subdivisibles a la vegada en espècies. Va
assignar a cada gènere un monosílab
de dues lletres; a cada diferència,
una consonant; a cada espècie, una
vocal. Per exemple: de vol dir element; deb, el primer dels elements,
el foc; deba, una porció de l’element
foc, una flama” (Borges, 1952).

El problema de l’idioma de John Wilkins
és que ell el construeix com un intent homogeneitzador de l’univers sense tenir en compte
que en cada cultura existeixen diferents criteris d’organització de la realitat. Foucault, que
fa un anàlisi de com les cultures estableixen
relacions entre les coses i donen sentit al món,
diu el següent: “els codis fundamentals d’una
cultura - els que regeixen el seu llenguatge,
els seus esquemes perceptius, els seus canvis, les seves tècniques, els seus valors, la
jerarquia de les seves pràctiques - fixen d’antemà per cada home els ordres empírics amb
els quals hi tindrà relació i dins els quals s’hi
reconeixerà” (Foucault, 1966, p.13).

L’assaig de Borges està titulat a partir
de l’afany de John Wilkins, el 1664, de crear un
idioma general per abarcar tot el pensament
de la humanitat. La seva proposta era un idioma universal nascut de la pròpia naturalesa de
les coses (i no de la derivació d’un altre idioma)
i que per tant, es pogués entendre en qualsevol cultura i la seva llengua. Borges considera l’idioma de Wilkins “una clau universal i una
Bestiari

Repositori de Coneixement

Portada de
An Essay Towards
a Real Character,
and a Philosophical
Language
(London, 1668) de
John Wilkins
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Bestiari

La Llibreta

El meu espai creatiu és en els buits
del llenguatge i en els límits del coneixement. M’agrada trobar els patrons invisibles entre les coses, em fascinen els (des)
ordres epistèmics. Entenc el disseny com
un espai polític i ideològic des d’on, a
partir d’una pràctica creativa, es pot fer
una exploració de noves lectures de la realitat. Poder separar la interpretació i la
creació de la mirada imposada. Redissenyar,
recrear i repensar els relats que donen
valor als objectes que posem al món.

SEGONA ENTREGA. Gabinet de
curiositats. Sobre la meva pràctica
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No tinc una pràctica creativa acabada, ni molt menys complerta. M’agrada més
pensar-la com a ruta, com a recorregut per
l’espai on he anat emmagatzemant idees,
dubtes, pors i curiositats. És una petita
calaixera amb quatre llibres comptats, uns
quants bolígrafs i una llibreta que serveix
d’aixopluc dels meus pensaments. M’ho imagino com un joier petit perquè el pugui protegir amb les mans, i té com a única missió
gestar i embolcallar el naixement d’idees
i preguntes. Tot just estic obrint aquesta
petita caixa de sorpreses, i encara no sé
què hi trobaré, ni on em portarà. Podria
ser un gabinet de curiositats, una enciclopèdia portàtil, però en comptes de tenir respostes està plena d’interrogants. És
una deriva que recorre les meves obsessions
com a dissenyadora i com a persona, una
mirada que repassa cantonades i racons on
s’hi amaguen explicacions que al contrari
de tancar preguntes, obren la porta a noves
curiositats.

Bestiari
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APUNT Nº2.
Imaginem-nos un cercle.
Sobre llenguatges
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“Hay algo que siempre está. Y a esa cosa se le pone un nombre.
Y el nombre se queda ahí, y la cosa se sigue moviendo.” - SEPA
Bestiari

Aquesta segona part del Repositori de
Coneixement s’encara a partir de dues lectures: la primera és Elements de la Semiologia de
Roland Barthes, que s’ha complementat amb
la teoria del seu contemporani Charles Sanders Pierce, i Conjectura dels buits. Apunts per a una
anatomia del llenguatge i disseny d’un dinosaure de
Berta Vallribera, estudi enfocat a partir de les
tesis dels lingüistes Wittgestein, Shannon i
Carnap. La intenció no és fer un anàlisi de tota
la teoria lingüística i semiòtica que s’ha desplegat fins a dia d’avui sinó tocar alguns conceptes que afecten directament o indirecta en
aquest projecte. D’una banda, es pretén parlar del llenguatge com a sistema de signes i
com les imperfeccions i els buits que es generen per la seva propia naturalesa es poden
entendre com a espais de creació. D’altra
banda també es vol comprendre si la nostra
relació amb el món és purament lingüística i
si és així, com a través de la manipulació de
les lògiques d’un llenguatge podem canviar
la nostra aproximació a la realitat de la qual
parlem. Convido a la persona lectora, a mesura que anem avançant en matèria, a trobar
semblances i connexions conceptuals amb el
que s’ha dit anteriorment sobre Borges, Foucault i els mapes medievals.
Així doncs, començarem per definir què
és un llenguatge, entenent-lo no tant sols com
a un sistema de paraules sinó com un sistema
de signes. Imatges, gestos, sons, objectes,
colors, etc. tots són substàncies que s’entenen dins un mateix marc o sistema de significació. Wittgenstein en el seu llibre d’Investigacions filosòfiques (1953) compara el llenguatge
amb un joc: un sistema que té unes regles, que
es poden anar construïnt o modificant a mesura que es juga, i que determinen quines coses
Repositori de Coneixement

Cartell de
l’artista SEPA
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hi tenen cabuda i quines no. D’aquesta manera,
podem dir que “un llenguatge és un sistema
amb unes normes (regles) i amb uns termes
(signes) propis coneguts per tots els usuaris
participants” (Vallribera, 2021, p.15).
Nosaltres, com a usuaris participants
de múltiples llenguatges podem afirmar que
aquests no són perfectes. Si ens fixem en les
funcions que té un llenguatge podem intuir
com en cada una d’elles s’hi generen buits de
contingut que depenen únicament de la naturalesa del propi llenguatge. Aquestes funcions
es resumeixen en adquisició, constitució, conservació, comunicació, limitació i categorització (Rábade, 1998, p.74). Ara llistarem un
seguit d’imperfeccions seguides d’exemples
per poder entendre millor a què ens referim
quan parlem dels buits del llenguatge.
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La primera imperfecció del llenguatge
és la limitació expressiva, és a dir, la falta
d’eines per expressar tot el que ens envolta.
L’exemple de Vallribera (2021, p.21) il·lustra
perfectament aquest buit de llenguatge:
“Imaginem-nos un cercle; si desplacéssim el perfil del cercle obtindríem un cilindre. Imaginem-nos així
el llenguatge: el cercle és el conjunt
de formes, usos i normes. Estirar el
cercle i desplaçar el perfil representaria les diferents combinacions
que permet el llenguatge. Aquest cilindre, que són les possibilitats de
combinació, es podria allargar fins a
l’infinit a base d’anar combinant els
termes, usos i regles del llenguatge.
Però el cas és que no podem expressar res que estigui fora del perfil
del cercle. Cada llenguatge parteix
d’un “cercle”, d’una mena d’estatuts
Bestiari

que articulen el sistema i que alhora el limiten. Cada perfil encercla
un àmbit de coses, de fets del món.
El que queda dins del cercle d’un
llenguatge, és expressable en aquell
llenguatge, el que queda fora, no”.

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7
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La segona imperfecció que trobem és
l’ambigüitat; la indefinició d’alguns termes ja
sigui per la seva associació amb múltiples referents o per no tenir-ne cap de clar. Això deriva en una altra imperfecció que és que el llenguatge està subjecte a interpretació, és a dir
que com que molts dels mots són ambigus, el
seu significat dependrà de la interpretació que
en faci la persona receptora del missatge.
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que puguin expressar-se de forma perfecta,
són específics d’un àmbit i per tant “els fets del
món que poden considerar són només una part
de tots els fets del món, de tot allò susceptible
de ser expressat per nosaltres” (Vallribera,
2021, p.24).

Un llenguatge també és susceptible a
la pèrdua d’informació i de ser utilitzat incorrectament. En el cas de la pèrdua d’informació,
com podria ser en els processos de traducció,
podem dir que el missatge que es transmet
d’emissor a receptor no arriba correctament
pel canvi de naturalesa d’aquest missatge. En
el cas de ser utilitzat incorrectament, quan es
dóna aquesta pèrdua no és pel llenguatge en
si sinó pel grau d’entesa dels seus usuaris, de
si l’utilitzen correctament a l’hora d’enviar el
missatge o en fan una interpretació acurada
quan el reben.
La última imperfecció del llenguatge la
menciona Carnap en el seu assaig La superació
de la metafísica mitjançant l’anàlisi lògic del llenguatge i diu el següent: el llenguatge “gramaticalment admet igualtat formal entre seqüències de paraules amb sentit i sense sentit”
(1932; Ayer, 1993, p.7). D’aquí en deriva el
concepte de “pseudoproposició”, una proposició gramaticalment construïda correctament, és a dir, que segueix correctament les
normes del llenguatge però que és falsa per
culpa del significat dels termes.Finalment cal
afegir que tot i que hi ha llenguatges que no
presenten aquestes possibles imperfeccions,
com el matemàtic, sí que queden limitats per
els seus propis termes: és a dir, que per molt
Bestiari
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Així doncs, es constata que les imperfeccions del llenguatge són buits de contingut, són espais que no estan plens,
que els manca informació i tenen un significat incomplet i inacabat. I què és el que ens suggereixen els espais buits? Doncs ens
conviden a omplir-los. El buit ens activa, ens preocupa, ens fa
reaccionar. Omplir és “ocupar la capacitat” (DIEC2), és crear
significat. Com els cartògrafs medievals i renaixentistes quan
no sabien què es trobarien al mar, el buit de coneixement ens
convida a crear monstres, a pensar des de l’absurd, a situar una
cosa nova en un espai on no hi ha res. Els buits del llenguatge i
els límits del coneixement són un espai de creació.

Repositori de Coneixement
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La Llibreta
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A l’inici del text parlem del llenguatge
com a sistema de signes que, entre d’altres
objectius, té la finalitat radical de comunicar.
Però quin tipus de relació hi ha entre el llenguatge i els fets del món? Es pot afirmar que
coneixem el món a través de la informació que
rebem, i si aquesta ens la dóna el llenguatge,
vol dir que coneixem el món a través del llenguatge. La nostra relació amb el món és purament lingüística (Wittgenstein, 1953). Vallribera afegeix que “tot llenguatge té un conjunt de
signes establerts i els usuaris d’un llenguatge
n’han de conèixer la convenció de signes. Així
les convencions dels llenguatges determinen
què es pot comunicar i com es pot comunicar,
per tant no només estableixen els signes que
designen els fets del món sinó també quines
són les regles per utilitzar aquests signes”
(2021, 39). Si el llenguatge és una convenció,
el coneixement que ens permet intercanviar
també serà fruit d’aquesta convenció. Wittgenstein en el seu Tractatus Logico-Philosophicus
afirma que “els límits del meu llenguatge són
els límits del meu món” (1921). Un usuari té domini sobre un llenguatge quan entén aquestes
convencions, sap fer ús de les seves regles, i
el que és més important, en coneix les imperfeccions. Quan aquesta persona sap manejar
el llenguatge correctament podem dir que té
tècnica cosa que permetrà treballar-lo de la
manera més satisfactòria possible. “Una persona amb tècnica sap manipular un llenguatge i això és un exercici que tracta de la gestió
dels buits. El control dels buits pressuposa un
coneixement de les possibilitats del llenguatge. Si el llenguatge condiciona la nostra relació
amb el món, una persona amb tècnica pot actuar sobre els fets del món a través de l’acció
lingüística” (Vallribera, 2021, 42).

Tractatus
Logico-Philosophicus (1921) de Ludwig Wittgenstein.
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TERCERA ENTREGA. Figues i ràdios.
Sobre dades autobiogràfiques que
afecten la meva investigació
(Cal Costa) Sovint es diu que una de les mostres d’amor
més boniques que hi ha és la d’alimentar. Posar un plat a
taula per aquells qui estimes em sembla un gest tant senzill i tant ple de cura; és vetllar per algú de la forma més
genuïna possible. I no hi ha ningú que faci millor això que
els avis i les àvies. Aquesta herència de mostres d’amor
invisibles, cap a la família, cap a la casa i tot el que ens
envolta és el que ha marcat la meva pràctica artística.
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Els diumenges a Can Carol, la casa dels avis Costa,
el mínim sempre era 20 persones per dinar. Quatre famílies,
amb tot d’infants afamats que venien de jugar un partit de
bàsquet, que sortien al bosc amb les bicis a fer cabanyes,
descobrir camins i pujar a les branques més altes de la
figuera del pati. I els avis, vinga a fer menjar. Sempre
hi havia molts plats diferents, arròs, amanida, carn a la
brasa, peix, pasta, fideuà, truita, la vinagreta de l’àvia.
Ella remenant cassoles, ell tallant verdura assentat a la
taula de fusta. En aquella casa s’aprofitava tot i sempre se
li trobava alguna utilitat a les sobres del dia anterior,
es feia un brou o un estufat, sempre senties l’avi dir “els
plats sempre són més bons el dia després!”.
Ara me n’adono del bull d’activitat i creativitat que
hi havia en aquella cuina, la manera que tenien d’ajuntar
aliments, de combinar-los, de preparar-los, d’emplatar-los,
de jugar amb els gustos i les olors de tot allò que anaven
trobant. Un dia quan va ser temps de figues, en van collir
moltes, moltíssimes. Tantes, que van decidir fer-ne un dinar “temàtic”. Un entrant amb figues i melmelada de tomàquet,
tallades amb enciam, en forma de salsa, dolces, salades,
cuites, crues. No t’en cansaves mai! sempre volies provar-ne una de diferent. I em va fascinar l’atenció que li
van posar a cada plat, i em van fascinar les olors, i em van
fascinar els gustos, que no es trepitjaven entre ells sinó
que encaixaven a la perfecció. Plats exquisits, creatius,
experimentals, i tot fet amb un ingredient que tenien a la
porta de casa. La creativitat dels meus avis a la cuina no
venia d’una recepta sinó de l’harmonia del moment, funcionant com un acte performàtic, un ritual. Creant en l’acció.
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(Cal Graell) L’àvia Maite feia ràdios i l’avi Jordi fabricava peces per altaveus. Ella tenia un taller sota de casa
equipat fins dalt amb màquines per fer tots els components de
la ràdio i la fàbrica d’ell estava uns carrers més avall.
Tenien un do! Mans destres, meticuloses, perfeccionistes,
entrenades per treballar peces minúscules. Ara amb el pas
dels anys van a un altre ritme, però no hi ha aparell que
se’ls resisteixi. La maquinària del taller ha anat desapareixent i ha donat pas a un museu o exposició universal
de millions i millions de peces, bobines, imans, caixes i
eines. Cada cosa està calculadament col·locada, neta, etiquetada i endreçada. L’extrem volum d’objectes no és capaç
de vèncer la pulcritud i exquisidesa en què ho tenen tot
guardat i arxivat. S’hi mesclen els àlbums de fotos, els
quadres, joguines, llibres i tiquets de la compra de fa 50
anys. Omple el cor d’amor veure com han anat guardant cada
cosa amb la que s’han sentit vinculats al llarg de la seva
vida, arreglant i reaprofitant-ho tot. Cuidar aquells objectes és cuidar la seva memòria.
Quan puges a dalt la casa, l’àvia guarda en una vitrina unes figuretes mínuscules de “mariachis”, plats de
menjar, gerros, coberteria i altres objectes miscel·lanis
del tamany d’una ungla. Una matrioska de l’afany arxivador.
Un petit museu dins un museu. Bé, el fet és que quan jo era
petita i passàvem els estius a casa els avis, em dedicava a
recrear aquestes figuretes amb plastilina. Primer observant
cada mil·límetre de la figureta, la seva forma, la composició
de les diferents parts i del tot, l’abstracció de tots els
detalls que reclamaven una vista afilada. I recompondre-ho
en el meu propi material. La destresa que demanava treballar
en aquest format, moldejar peces minúscules i enganxar-les
entre elles. L’atenció en el procés tècnic, la polidesa i
polcritud dels acabats. Paciència i a repetir si fa falta.
Recordo uns lloros que vaig fer, de color vermell llampant,
un bec groc, i un plumatge de tots els colors imaginables
i que els avis van tenir exposats fent companyia a les antiguitats i objectes clàssics de casa seva. Recordo ser
feliç pensant que les meves figuretes estaven a la vitrina
de l’àvia (on no hi encaixaven gens, deixeu-m’ho dir) i
formaven part de la seva col·lecció de memòries. Aquesta
herència, les mans, la vista, l’atenció, la destresa, és el
que ha marcat la meva pràctica com a dissenyadora.
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APUNT Nº3.
La vida instruccions d’ús.
Sobre jocs

Membres de l’Oulipo
reunits el 1975 a
Bolonya, França

Aquesta secció del Repositori de
Coneixement és la més pròxima a una pràctica artística i la que ens introduirà a la metodologia utilitzada en aquest projecte. En ella
repassarem el que és i va ser el grup d’experimentació literària Oulipo, alguns dels seus autors més destacats i perquè les seves obres
afecten a aquesta investigació.
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“I què és un autor oulipià? És una rata que construeix ella
mateixa el laberint del qual s’ha proposat sortir. Un laberint
de què? De paraules, sons, frases, paràgrafs, capítols, biblioteques, prosa, poesia i tot això.” - Marcel Benabou
Bestiari

Oulipo, acrònim de Ouvroir de littérature
potentielle, en català Taller de literatura potencial
és un grup d’escriptors i matemàtics fundat el
1960 per Raymond Queneau i Frannçois Le Lionnais que utilitzaven l’experimentació en les
limitacions formals com a forma de creació.
Aquest grup d’artistes neix sota la influència
del surrealisme i dadaisme, però a diferència d’aquests dos moviments que acudeixen
a l’inconscient i l’atzar (respectivament) com
a procés creatiu, el paradigma oulipià aplica
conscientment restriccions per trobar noves
formes de creació. Queneau diu: “anomenem literatura potencial a la cerca de formes i
estructures noves que podran ser utilitzades
pels escriptors com millor els hi sembli”. No es
consideraven un moviment literari ni una escoRepositori de Coneixement
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material propi de la literatura per trobar les
possibilitats i potencialitats de la llengua i obligar al sistema de llenguatge a sortir del seu
funcionament habitual.
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Raymond Queneau

la teòrica sinó més aviat un grup o laboratori
d’escriptors que es desenvolupava al voltant
de dues tasques: d’una banda inventar noves
estructures i reptes a partir de la combinació
de la literatura i les matemàtiques, i de l’altra
buscar en obres literàries antigues rastres de
l’ús d’estructures, formes i restriccions.
Als membres de l’Oulipo els agradaven els jocs literaris, com els lipogrames o els
anagrames i es van dedicar a articular un discurs al voltant de la creació de regles de joc
com a procés constructiu per estimular la
imaginació, al contrari del que podria semblar
que és bloquejar-la. Les contraintes o constriccions eren restriccions formals provinents de
les matemàtiques (combinatòria, algoritmes,
fractals, etc) o dels propis elements lingüístics
(lletres, paraules, fonemes) que s’aplicaven al
Bestiari

Raymond Queneau fou un dels dos
membres fundadors de l’Oulipo i la personificació de   l’escriptor massa creatiu,
experimental i intel·ligent com perquè el
gran públic l’entengui. La pura definició
d’escriptor de culte. El seu títol més famós,
Exercicis d’estil (1949), neix després d’escoltar les fugues de Bach, un tipus de composició musical en què tres o més veus se
succeeixen en una espècie de persecució
(la paraula fuga vé del llatí fugare, fugir).
Queneau va voler traduir aquest procediment en la literatura construint una obra
a partir de les múltiples variacions sobre
un tema insignificant, explicant de 99 maneres diferents un mateix episodi en un
autobús.
Una altra de les seves obres és Cent
billions de poemes (1961) una composició de
10 sonets amb versos que ritmen entre
ells de manera que es poden combinar i
substituïr, possibilitant l’existència de
cent billions de poemes diferents.
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Georges Perec
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Un altre dels escriptors més destacats de l’Oulipo és Georges Perec, autor de
La disparition (1969), una novela policíaca escrita prescindint completament de la lletra “e”,
la més utilitzada en l’idioma francès. La seva
obra té fortes pinzellades autobiogràfiques
donats els efectes de l’Holocaust a la seva
infantesa, i en un text titulat Notes sobre el que
busco explica els seus altres interessos en la
seva escriptura, com són la sociologia, els
jocs lingüístics i les formes novelesques. Podem destacar títols com Espècies d’Espais (1974),
una obra on l’autor fa un inventari emocional
dels espais que observa i ocupa. Va des de la
pàgina fins a l’espai fent un recorregut per el
llit, l’habitació, l’apartament, l’inmoble, el carrer, el barri, la ciutat, el camp, el país, Europa i
el món. Aquesta publicació ens suggereix centrar més la mirada en la quotidianitat, i té un
punt metatextual gràcies a la utilització de diferents tipografies, el seu desordre cronològic
i la distribució dels textos i els espais en blanc
a través de l’espai de la pàgina.
L’obra La vida instruccions d’ús (1988), escrita en memòria de Queneau, és la més ambiciosa de l’autor i on més es pot observar una
estructura basada en les constriccions oulipianes. La narració gira al voltant de la idea de
trencaclosques i en ella es proposa un microcosmos o petit univers d’un inmoble parisenc
i els seus inquilins. Els capítols són novel·les
dins una novel·la, peces que formen part d’un
puzzle gegant i suposen un relat, un inventari,
una descripció minuciosa de la vida de cada
veí de l’edifici, casi des de la xafarderia i voyeurisme narrada per una veu omniscient. Per
establir un ordre dels capítols i recorreguts
entre apartaments, Perec utilitza el problema del caball, un problema matemàtic en què
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tenint un caball dels escacs i una quadrícula
s’ha d’intentar que el caball passi per totes les
caselles i només una vegada.
Un dels orígens d’aquest projecte és un
dibuix de Saul Steinberg que apareix a The Art
of Living (1949), i que representa un edifici on
part de la façana ha desaparegut deixant així
al descobert les habitacions del seu interior. A
més, per aprofunditzar el detallisme que denota aquest autor, l’obra compta amb un extens annex on s’hi troba un plànol de l’edifici
(una quadrícula de 10x10) amb els noms dels
seus inquilins, referències cronològiques, un
índex de les històries que s’expliquen i un de
noms propis a més d’un post scriptum i un epíleg que parla sobre l’art dels trencaclosques.
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Il·lustració de Saul
Steinberg a The
Art of Living (1949)
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La Llibreta

He estat entrenant la mirada per veure el
valor d’aquestes coses quan m’han aparegut.

QUARTA ENTREGA. Terra a la vista!
Sobre la cerca intuïtiva
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“Quan fa molt temps que busques quelcom
sense saber exactament què és, l’única manera
d’arribar-hi és per casualitat. Perdent-te. La
cerca intuïtiva.” Això vaig escriure en un dels
post-its que tinc penjats a la paret. La seguretat i la contundència amb la que ho vaig posar
em fan pensar que devia tenir un moment eureka
bastant important. I és que en el temps que porto
investigant en aquest projecte he tingut troballes que només es podien donar en aquell precís
instant; m’han caigut objectes del cel que, més
enllà de pensar si ha sigut sort o no, els he
pogut agafar perquè tenia les mans preparades.
M’he convertit en una esponja que no para
d’absorbir informació i que ha anat construïnt
un catàleg mental de referents, conceptes, pràctiques, lectures, materials, imatges, etc. que
amb més o menys importànica vaig retenint a l’espera de poder sortir a la llum. Segurament no ha
tingut tant a veure amb la casualitat com amb la
sincronia; estar en un estat mental, emocional,
físic i creatiu que m’ha permès caçar la informació quan la tenia davant.
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Un exemple molt clar és el de la llibreria
de Celrà. Vaig anar a aquest petit poble gironès
per ajudar la Núria Nia, artista audiovisual,
a muntar una exposició que estava fent, i quan
vem acabar em va portar a una llibreria de segona mà que hi havia amagada a una antiga fàbrica
del poble. Després de no trobar res interessant
en els llibres etiquetats com a arts o disseny,
vaig assentar-me en una butaca que estava al bell
mig d’un passadís. Semblava que els llibres de
les estanteries se’m caiguéssin a sobre, aquella
butaca no havia de ser-hi allà! Vaig tafanejar
l’estanteria de la meva esquerra, i sorpresa!
Saussure, Pierce, Chomsky, Barthes, i tot d’autors de teoria lingüística a l’espera de que els
llegís. Vaig mirar a l’estanteria de la dreta
em vaig trobar amb bestiaris, antologies i recopil·lacions de poesia catalana. Els llibres
que em vaig quedar finalment van ser: Sobre política i
lingüística de Noam Chomsky, Elements de Semiologia de Roland
Barthes i un Bestiari amb poemes de Prundenci Bertrana, Josep Carner i Pere Quart.
Aquell dia a la llibreta hi vaig escriure:
“tinc clars alguns conceptes que m’agradaria que
hi aparaguéssin però encara no he trobat el punt
de connexió amb el projecte, i sobretot com els
puc aplicar a una pràctica creativa. De mentres
això no passi, llegirem, escriurem i dibuixarem”.

PD: Avui he descobert un llibre anomenat
Atlas de islas remotas. Cincuenta islas en las que nunca estuve y a las que
nunca iré. La seva autora, Judith Schalansky, diu
que li costa inventar històries, així que el que
fa és trobar-les. És escriptora i dissenyadora i
això li permet pensar el llibre com a objecte de
coneixement ple. Contingut i contenidor. Conèixer o desconèixer borgeanament el món? Tot allò
que habita al marge dels mapes, sota les seves
pròpies proclames. Diu: “cada una de estas islas me resultaba un misterio y una promesa, como
aquellos espacios en blanco que en los mapas antiguos señalaban los confines del mundo conocido”.
Entrega per Fascicles
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EXERCICIS
D’ESTIL

Exercicis d’Estil és l’apartat del projecte
que ens permet filar els conceptes que han nascut dins el Repositori de Coneixement i formalitzar-los. Tot allò que s’ha anat posant en
relació al voltant de les taxonomies, el llenguatge i el joc es converteix ara en un mètode per
crear el disseny final. Recuperem un fragment
que hem llegit a pàgines anteriors i que servirà
com a punt introductori d’aquest tema:
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El mètode
Bestiari

Així doncs, es constata que
les imperfeccions del llenguatge són
buits de contingut, són espais que
no estan plens, que els manca informació i tenen un significat incomplet
i inacabat. I què és el que ens suggereixen els espais buits? Doncs ens
conviden a omplir-los. El buit ens
activa, ens preocupa, ens fa reaccionar. Omplir és “ocupar la capacitat”
(DIEC2), és crear significat. Com els
cartògrafs medievals i renaixentistes
quan no sabien què es trobarien al
mar, el buit de coneixement ens convida a crear monstres, a pensar des
de l’absurd, a situar una cosa nova
en un espai on no hi ha res. Els
buits del llenguatge i els límits del
coneixement són un espai de creació.
Exercicis d’Estil
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Tota la comunitat de pràctiques que
s’ha gestat al llarg del projecte m’ha portat a aquesta frase: els buits del llenguatge
i els límits del coneixement són un espai de
creació. Des de les criatures medievals fins a
l’Enciclopèdia de Borges i els jocs lingüístics
de l’Oulipo, he observat que aquestes creacions obliguen al llenguatge a sortir del seu
funcionament habitual per obrir-nos a noves
interpretacions i representacions. Podem resumir-ne aquests quatre punts:
L’Enciclopèdia de Borges qüestiona els
criteris d’ordenació que designen la realitat a
partir d’una classificació extranya, i que per
tant, fa evident que tot tipus de categorització
que pretén interpretar i conèixer el món és
“arbitrària i conjetural”.
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Els monstres dels mapes medievals
que habiten els confins del món es construïen
a partir de l’absurda juxtaposició de coses
conegudes per designar els límits amb allò
desconegut. Tenien la tasca classificatòria de
representar aquella realitat que anava més
enllà de les nostres possibilitats.
El llenguatge té una naturalesa que
no permet descriure la realitat tal i com és ni
comprendre-la en totes les seves dimensions
(recordem l’exemple del cercle). Tot i així, la
nostra intenció de fer-ho, d’ocupar l’espai buit
que deixa, ens permet crear nous significats.

Bestiari. És un projecte de monstres!
He agafat el rol de cartògrafa medieval per
crear una criatura mitjançant la juxtaposició
de diferents coses que aparentment no tenen
sentit entre elles. Dic aparentment perquè
de la mateixa manera que fa Borges amb la
seva classificació, s’ha creat un espai que
possibilita el sentit i la relació entre aquestes
coses. Com hem pogut constatar anteriorment aquest espai no és físic sinó lingüístic,
i en el cas d’aquest projecte, és un mètode. El
mètode oulipià. Així doncs, per fer el disseny
i construcció del monstre s’han utilitzat les
lògiques i estructures d’un llenguatge per
treballar un material que no és el seu propi.
Anem a concretar i així entendre millor
el procés de treball i creació que s’ha seguit en
aquesta investigació. Si recordem el que hem
llegit anteriorment a la Quarta Entrega per Fascicles, veurem que vaig topar amb una antologia
de poemes i contes d’animals anomenat Bestiari
de Josep Carner, Pere Quart i Prudenci Bertrana, i que per raons evidents, és un poemari
que té molta relació amb el contingut d’aquest
projecte. Així doncs, s’ha agafat un dels poemes (El Gripau) i s’ha utilitzat com a llenguatge, com a mètode, com a constricció oulipiana
per treballar tres materials diferents: el so, la
llum i el vidre.

Els mestres oulipians s’aplicaven regles conscientment per trobar noves formes
de creació; importaven restriccions d’un llenguatge en un material que no n’era el seu propi
per trobar les possibilitats i potencialitats de
la llengua.
Bestiari
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CINQUENA ENTREGA. No pots improvitzar jazz
si no has après a tocar l’instrument.
Sobre aterrar el projecte
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Aquest capítol és un punt d’inflexió
bastant important. He dit prou! Meri, calla
i fes. Estava encallada i sense saber com
avançar. Tenia una vaga idea de com volia
formalitzar: m’imaginava un espai, un audiovisual, un objecte i un directe. Tot a
la vegada. Fer una performance amb visuals
en directe, o potser una instal·lació interactiva, o fins i tot endinsar-me al món
de livecoding. Qui em crec? Quantes coses i
quant poc temps per fer!
Parlant amb l’Anna Carreras, artista
digital i docent a BAU, després d’escoltar
el meu projecte amb atenció va dir: “una
persona no es pot posar a improvitzar jazz
si no ha après a dominar l’instrument. No
pots fer un solo si no saps tocar la bateria!”. I té raó.

Bestiari

Entrega per Fascicles

LLIBRE DE LES
BÈSTIES
Llibre de les Bèsties és la descripció dels processos de disseny que
s’han seguit per formalitzar la peça final. Com s’ha mencionat anteriorment, aquesta peça és un conglomerat, una posada en relació entre diferents materials que es treballen des d’un mètode comú i que permeten
el disseny i confecció del “monstre”.
La primera decisió que s’havia de prendre en aquest sentit era
quins materials es volia treballar. A l’haver cursat majoritàriament
assignatures de l’itinerari d’audiovisuals, tenia clar que volia que això
formés part del projecte ja fos en format instal·latiu o performàtic, així
que vaig establir els dos primers materials, el so i la llum. Posteriorment
vaig prendre la decisió de treballar amb vidre perquè 1. volia afegir una 67
capa tangible al projecte, que no quedés en una instal·lació purament
audiovisual sinó poder treballar amb les formes i figures d’un objecte,
2. com que no volia que so, llum i objecte anéssin per tres camins diferents sinó poder ajuntar-los i que forméssin una peça sola (recordem
que els nostres referents són els monstres, i per molt que estiguin construïts amb diferents parts sempre acaben formant una criatura única)
necessitava trobar un material que em permetés integrar-ho tot. 3. es
podria haver fet un objecte amb impressió 3D o altres processos més
mecànics, però ja que anava a treballar la llum amb codi, i la producció sonora amb un programa d’ordinador, necessitava que el projecte
acollís també un treball més manual i artesà.
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Materialització
Bestiari

Quan vaig començar el projecte no pensava que inclogués una
metodologia de co-creació però per falta de temps, recursos i habilitats, vaig demanar a dues persones que m’ajudéssin amb la fabricació
del vidre i la producció del so, com són la Sandra Moneny i el Roc Badia.
Com que el mètode utilitzat en aquest projecte no és convencional a
l’hora de crear hi va haver un procés de fer partícep a l’altra persona del
que es buscava i de com es volia treballar, de no fer un encàrreg tant
sols sinó de crear conjuntament les peces de la instal·lació final.
Llibre de les Bèsties

BESTIARI
El Gripau

Bestiaris (1990) és una antologia de
poemes de Prudenci Bertrana, Josep Carner
i Pere Quart a cura de Llorenç Soldevila que
homenatja un gènere literari antiquíssim com
són les faules protagonitzades per animals.
La primera idea va ser treballar amb
tot el bestiari, que cada poema fos una experimentació diferent, però donat el temps i recursos per fer aquest projecte, vaig seguir un consell molt savi: tenir una intenció molt precisa,
concreta, petita i que després em permetés
expandir-la a poc a poc. Així doncs vaig escollir el poema del gripau per dues raons:

La primera és que no volia caure
en triar un animal que ja tingués molta presència literària i artística, com la
guineu o el lleó o un animal que estèticament agrada a tothom, com el cigne,
el gall dindi o la zebra. De fet, volia triar
expressament un animal que sempre s’ha
considerat lleig, nimi, insignificant, l’antagonista total d’una obra poètica.
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La segona raó és molt simple i és
que em va enamorar el poema. Tots els
adjectius que he llistat al punt anterior,
Carner els fa desaparèixer. El gripau no
sembla un ésser mundà i vacu sinó que
és sensible al que l’envolta, la bellesa de
la nit l’afecta! És idealista.

“...i que en sóc, d’idealista!” -Josep Carner
Bestiari
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Josep Carner
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El sol és post; ja la nit
va guarnint-se d’estelada;
per voral escanyolit
passa el vell duent aixada.
Es van encenent llumets
en unes cases llunyeres;
dorm el blat damunt les eres
i es disparen dos coets.
Jeu una mica de por
en la fosca, recolzada;
la lluna, mig enlairada,
il·lumina el senderó.
I damunt de camps i cales
i de l’era i del camí,
el silenci ens ve a adormir
sense so, com dues ales.
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Portada del
Bestiari de Josep
Carner

Portada del
Bestiari de
Prudenci Bertrana

De cargols ben saturat,
el gripau ha confessat:
- La nit, que em semblava trista
em deixa meravellat.
Vaja, quan he ben sopat,
i que en sóc, d’idealista!
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Josep Carner

Portada del
Bestiari de Pere
Quart

Bestiari
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SISENA ENTREGA. Grafologia. Sobre
donar veu a la matèria

72

73

Un cop em posi a treballar amb
matèria, haig de deixar enrere la ment racional i analítica. M’haig de deixar portar
per la poètica del moment. És el moment
de jugar, de deixar enrere la rigidesa i
la literalitat. Donar veu a l’estètica, el
color, al moviment. No justificar-me ni jutjar-me, abraçar la incertesa, moure’m per
intuició. Baixo el volum de la meva veu,
ara és la matèria qui parla, qui fa, qui
explica. Tanco els ulls i em moc per olfacte. No sé perquè m’ha sortit escriure
això en minúscules, crec que simplement per
deixar sortir la meva part més sensible.
Ahir la Sílvia Vallhonrat, amiga i dissenyadora em va dir que la gent que escribia
en majúscules era perquè ocultava coses.
Avui em mostro. Serà interessant
veure com evoluciona la meva escriptura
amb la meva pràctica.

Bestiari
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EL SO
Co creació amb Roc Badia
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“Anything can become a musical sound. The wind on telegraph
wires is a great sound; get it into your machine and play it
and it becomes interesting.” - Hans Zimmer
Bestiari

Feia anys que no entrava en aquella
casa. Havia quedat amb en Roc per treballar
en la part musical del projecte, i mentres ell
s’acabava de despertar, vaig esperar pacientment a la sala d’estar acompanyada del seu
pare. Aquell moment em va entendrir. Sempre
hi he estat a gust en aquell lloc i amb aquella família. Recordo molts moments assentats a la taula de fora, mirant la muntanya de
Sant Llorenç, parlant de música, art, la vida.
Aquest raconet té una àurea pacificadora que
et fa entrar en un estat físic, mental, emocional preparat per rebre i crear les coses més
belles del món. No se com descriure-ho, però
és com que et deixa en un punt vital de màxima
atenció amb tot el que et rodeja, perceps el teu
voltant amb els porus de la pell, amb la respiració. Et fa tancar els ulls i veure amb la resta
de sentits. L’energia del teu interior s’alinia,
connectes amb tu mateixa i amb la realitat que
t’envolta. Només existeix l’aquí i l’ara i tot el
que queda fora d’aquest moment deixa de tenir
importància.
Ens vem posar a la cuina. Ell s’estava
preparant l’esmorzar i jo li vaig posar bandes
sonores que m’agradaven. Era una bona manera
d’entrar en l’ambient, escoltar diferents sons,
textures, melodies. M’en vaig adonar que el projecte se n’estava anant cap a un punt molt bonic,
i és que deixava de ser una cosa única i exclusivament meva i passava a ser col·lectiva. Passava
a tenir l’etiqueta de coautoria! No li estava fent
cap encàrreg al Roc, estàvem compartint un
procés de creació. I hi ha quelcom molt tendre
en compartir un projecte que fa tant de temps
que gestes, que cuides i estàs fent créixer amb
una persona que saps que el tractarà amb la
mateixa o més delicadesa que tu.
Llibre de les Bèsties

La Mola,
muntanya més alta
de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac
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Hans Zimmer
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Un dels exercicis que he hagut de fer
durant aquests mesos és explicar el projecte
a diferents persones i, com que cadascú té un
vagatge diferent pel que fa al disseny, la meva
manera d’explicar-ho també ha hagut d’anar
variant. Al Roc no només li havia d’explicar,
sinó que s’havia d’empapar d’ell. Al final, havia
de fer-se seu el procés creatiu per després
poder treballar sobre un so, portar-se’l al seu
terreny. I m’ho va posar molt fàcil. Vem intercanviar idees i referents. Ens agradava molt
poder aproximar-nos a les bandes sonores de
Hans Zimmer, no tant per la part melòdica sinó
per la profunditat de la música.
Hans Zimmer és un compositor de
bandes sonores alemany molt aclamat per la
integració que fa entre arrenjaments electrònics amb música sinfònica. Entre els títols
més destacats hi ha les pel·lícules de El rei lleó,
Dune, Interestellar, Inception, Gladiator, El príncep d’Egipte, etc. Si fem l’exercici d’escoltar
una cançó seva amb auriculars i els ulls tancats, es nota una presència, una amplitud i
una atemporalitat a la qual ens voliem agafar fortament. El Roc és músic, és sonor, és
pura orella. Jo sóc visual. Parlem llenguatges diferents, però aquell dia ens vem entendre, vem connectar. Buscàvem “sons fusta”,
matèrics, amb textura, allunyar-nos dels
purament “tecnològics” però poder jugar
amb ells tal i com fa Hans Zimmer.
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Ell em va ensenyar diferents sons que
havia estat buscant. Jo vaig fer aquest dibuix:

Bestiari
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Iannis
Xenakis
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Per una banda buscàvem sons gruixuts, profunds, llargs, que et penetréssin dins
l’ànima i et neguéssin els ulls. Com en Hans
Zimmer. I poder-los posar en contrast amb
sons que cada vegada fóssin més sensibles,
prims, translúcids, petits, fràgils i àgils.
Poder passar del metall a la fusta fins arribar
al vidre.
La connexió de tot això amb el poema
va arribar inmediatament després. El poema
és com una nina rusa d’estructures, cada una
sempre en conté una de més petita. Poema,
vers, estrofa, paraula, lletra, signe de puntuació. Vem assignar els sons gruixuts a les
estructures més grans i genèriques, i els sons
aguts a les estructures més petites. I mentre
el Roc jugava amb això, vaig recordar un referent que també treballava amb la composició
musical a partir d’estructures matemàtiques i
altres constriccions. Estem parlant de Iannis
Xenakis.
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Iannis Xenakis va ser un compositor i
arquitecte grec nacionalitzat francès conegut per ser el creador de la música estocàstica, un tipus de música que utilitza les lleis de
càlcul de probabilitat per la seva composició.
Xenakis no tenia coneixements de llenguatge
musical tradicional així que va desenvolupar el
seu llenguatge propi. Les seves composicions
són aparatoses, abstractes i molt riques en
textures i ritmes.

(dalt)
Partitures de
Iannis Xenakis.
(baix)
Pavelló Philips
(1958) dissenyat
amb Le Corbusier.

Així doncs, vem pensar, com seria casar
Hans Zimmer amb Iannis Xenakis? Quin tipus
de representació sonora podia néixer d’un poema sobre un gripau, i que tingués la capacitat
d’atravessar-te, omplir-te i transportar-te en
un món completament nou i desconegut?
Bestiari
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Transcripció
d’una conversa entre el Roc i jo

Vale eh, uau. Uau. No m’esperava gens això, m’ha sorprès. I
això és molt guai. L’únic, l’únic, l’únic que diria és: la bateria aquesta intentar-la fer més fusta? Més com els sons que deies
tu naturals, a veure si es pogués aconseguir. Sinó... òstia, és
que m’agrada molt. El so que has posat que sembla una gota que
cau? És tant... vidre? No se, què n’opines tu? Com ho has treballat, com has arribat fins aquí?

Ei Meri! Sí, t’explico una mica. El beat aquest és bastant
electrònic, ja ho he fet expressament, perquè els sons que hi ha
lliguen súper bé amb ell i no tant bé amb un so de fusta. Té molt
aire, tota l’estona el cop aquell de bfou bfou bfou bfou... és
molt ample, és súper estirat, súper llarg, i... els greus que hi
ha tota l’estona... la línia de violí... és tot molt ample, hi
entra com un mitjó, està de puta mare. Què passa? No era la idea
inicial, no era el que pensava ahir. De fet em vaig estar barallant amb clarinet, amb veus, deixant fora el beat. Vaig estar
provant de fer una locura, que parlés més el clarinet, però s’allunyava molt de com estava sonant el que ja havia treballat. Era
bua, molt bèstia. Sí que hi havia idees xules, però em portaria
molt temps. Perquè hauria d’escriure partitures ben pensades.
Harmonitzar línies súper boges, perquè si es fa, es fa bé. Era
una animalada, i ho tenia molt lluny, no em convencia del tot. I
he pensat: ara m’entra molt, potser s’allunya però m’entra molt
aquest beat. L’he posat allà al fons. Em feia por que quedés una
mica tètric però òstia... cada vegada em flipa més... saps? Però
ja et dic, t’ha de convèncer. Buf, però és difícil eh... treballar sense un guió establert. El brup brup brup brup... Això ha
sigut aleatori tota l’estona, basant-me en el poema, però, aleatori. I m’hi ha portat. Amb el que em vas donar, ha sortit això...
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No no Roc, endavant. Segueix per aquí, perquè... m’encaixa
molt. Em trasllada en un punt del projecte que fins ara no sabia
que podiem arribar, m’ho ha girat tot... Però cap a bé. I encara
que m’ho hagués girat cap a malament, ja hagués sigut un objectiu
aconseguit. No vull que ho canviis, amb això fins al final perquè
està en un lloc molt bonic. I ja ho sé que deu frustrar molt perquè les indicacions que t’he donat són poc il·lustratives. L’altre dia ho vaig ensenyar, i és que Roc, em brillaven els ulls! Em
vaig emocionar parlant d’això, et fa entrar en una bombolla...
Jo tampoc em pensava arribar aquí... Això és lo xulo de
la música, i de l’art suposo. Vas fent sense saber on vas a
parar. Crec que aconseguirem que sigui un trance on la gent hi
entri sense voler... I si va acompanyat de la llum, pot quedar
molt guapo. Però el resultat final suposo que no pots esperar que
t’agradi. De fet no pots esperar-te res... I només així hauràs
aconseguit el que buscaves no?
Bestiari
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El que em dona confiança és pensar
que totes aquestes voltes que dóno m’estan
servint per prendre consciència de la meva
pràctica artística. Estic assentant unes
bases, estic escribint la meva Bíblia, o
bé tant sols la Gènesis del que poden ser
futures investigacions. En la Segona Entrega per Fascicles dic el següent: “És
una deriva que recorre les meves obsessions
com a dissenyadora i com a persona, una
mirada que repassa cantonades i racons on
s’hi amaguen explicacions que al contrari
de tancar preguntes, obren la porta a noves
curiositats”.

SETENA ENTREGA. Gènesis - Sobre el
procés vital/creatiu.
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Porto uns dies molt encallada amb la
part formal. Com que he deixat enrere la
part conceptual per posar-me a FER, em trobo en un dubte constant de si el que estic
produint té relació amb el meu discurs o
no. És com sortir de la casa i refugi que
he anat construint aquests primers mesos i
endinsar-me en una cosa completament desconeguda. Haig d’anar justificant totes les
decisions que prenc? Perquè tal material,
o perquè tal relació? Fins a quin punt han
de ser decisions lògiques i raonades o puc
deixar-me portar?

A dia 9 de maig descobreixo què volia dir quan vaig escriure això fa molt de
temps. No puc separar el meu procés creatiu
del meu procés vital. Sembla una cosa molt
òbvia, i segurament ho he tingut sempre
davant dels ulls, no he descobert la sopa
d’all! Però el moment de fer aquest click
canvia moltes coses, reajusto la graduació
de les meves ulleres de dissenyadora. Verbalitzar-ho em fa adonar que treballo des
d’allò que em posa els pèls de punta, des
de l’amor però també des de la por. Els
meus pares sempre m’han dit que tot allò
que faci, ho faci amb passió, que creï un
vincle emocional amb el que tinc davant. I
crec que no sabria dissenyar d’una altra
manera.

Dubto de si realment estic fent una
investigació en disseny, de si en sortirà
alguna cosa xula d’aquí o només estic jugant a pensar que sí. Potser si en comptes
d’intentar donar-li un sentit a la meva
pràctica hagués FET, ara tindria una cosa
més acabada. Podria haver-me dedicat a
aprendre una tècnica, m’hagués servit molt!
Ara no és moment d’entrar en pànic Maria.

Bestiari

Entrega per Fascicles

85

EL VIDRE
Co creació amb Sandra Moneny

“Porto des del 94 treballant amb el
vidre”, i la perspectiva em va donar vertígen.
5 anys abans de que jo nasqués la Sandra
començava a gestar la seva pràctica artística
amb aquest material. Això sí que és compromís radical amb la matèria! Estic massa acostumada a les pràctiques creatives ràpides,
volàtils, al moment, i veure una persona amb
tant de recorregut concentrada en una sola
cosa em va generar una admiració profunda.
El meu primer instint quan la vaig
conèixer va ser comparar-la amb el seu material, el vidre. La veia etèrea! Irradiava molta
llum, però no la que t’encega sinó la que és suau,
acollidora, serena. Vem fullejar el bestiari, buscant alguna manera de que el poema del gripau
ens donés un indici de com treballar el vidre i
posteriorment vem estar jugant amb diferents
vitralls, formes i textures fins que ens vem
acostar a la taula on hi havia el bufador.
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“What we need to question is bricks, concrete, glass, our table
manners, our utensils, our tools, the way we spend our time,
our rhythms. To question that which seems to have ceased forever to astonish us. How? Where? When? Why? Describe your street.
Describe another. Compare.” - Georges Perec
Bestiari
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I allà va passar la màgia. Va ser algo
performàtic, viu, latent com el foc que cremava el vidre. Estàvem de costat, ella bufant i jo
llegint el poema. Respiracions sincronitzades,
accions també. El ritme era important, quan
una parava també ho feia l’altra. L’aire que
sortia de mi creava paraules i l’aire que sortia d’ella feia formes. L’espai no s’ocupava amb
pensaments sinó amb gestos de les mans,
ganyotes de les boques, el rastre sonor que
suposava estar creant en l’acció.   Una peça
rere l’altre, una estrofa rere l’altre, repetint
els moviments cada vegada més segures, més
impregnades de la matèria que teniem davant.
Llegir en veu alta era un exercici de conscienciació constant del que estava passant allà,
d’existir només en aquell moment; un exercici
d’honestedat i vinculació amb l’altra persona,
el poema i el vidre.
Bestiari

“Crec que mai he fet aquest procés
amb algú al costat llegint poesia. És com un
ritual. Sacralitzar el moment”. La forma del
vidre aparentment dura, freda, elegant i arrogant, deixava enrere la rigidesa per caure
rendida als peus de la poesia.
Allà on el foc cremava el vidre hi neixia
un punt brillant i roig. I en aquell punt el vidre
s’exposava, era vulnerable, obria una escletxa com si d’una fortalesa es tractés. Cremant expugnada, presa del nostre joc. I aquell
punt ens situava com en un mapa que marca el
tresor, que allà hi estava l’espai de creació.
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Imatges del
procés de creació
de les figures de
vidre
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Busco espais de representació? Una
cosa que m’he trobat és que ja no se utilitzar el dibuix com a eina d’il·lustració.
He intentat fer un esbós de com m’imagino
la formalització final i m’he sentit impostora. Crec que ara no el puc separar de
la paraula, del diagrama. Potser per això
m’agraden tant les cartografies. Són els
mapes la meva llengua materna?

VUITENA ENTREGA. Meta. Sobre la
meva llengua materna
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Vaig a repetir l’experiment d’escriure en minúscules. Segueixo tenint la
documentació repartida en mil formats diferents i crec que no els acabo de dialogar del tot bé, però cada pensament té un
llenguatge i per tant necessito materialitzar-lo a la seva manera. La memòria que
estic fent té aquest punt meta que lliga perfectament amb el projecte però a la
vegada em fa por que deixi buits d’interpretació, que sigui tant “deriva pels meus
pensaments” que el missatge no arribi. Tot
plegat molt irònic.
No sé explicar perquè documento de
la manera que ho faig (ho hauria de fer?),
ara simplement parlo des de la inseguretat.
El llenguatge em crea inseguretat. I he
decidit convertir-ho en el meu TFG. Potser
el que estic fent és trobar les limitacions
dels meus propis llenguatges i buscar noves
formes d’expressió, jugar al limbo entre
allò que conec i allò que no sé.
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LA LLUM
Desenvolupament del codi
i disseny de la instal·lació

En els seus inicis, el tercer material no
anava a ser llum com a tal sinó un mapping que
es projectés sobre i a través de les escultures
de vidre. Tenia clar que volia treballar a través
de codi, i al final em vaig decantar perquè la
part visual del projecte fos una instal·lació de
LEDs. Només hi havia un problema. Si treballava la llum com ho havia fet amb el so i el vidre,
quedaria una performance desincronitzada
amb els LEDs i el so funcionant per separat,
i a mi el que m’interessava era que les tres
matèries s’unifiquessin, anéssin totes de la
mà. S’havien de potenciar entre elles, fer-se
grans, no trepitjar-se. Aquí se’m van desplegar dues línies de treball per poder aconseguir
la instal·lació lumínica: el desenvolupament
del codi i la producció de les làmpares que
continguessin els LEDs (juntament amb els
suports de les peces de vidre).

96

97
CODI
Per fer un codi que permetés activar
els LEDs amb els diferents sons es van probar
diferents programes com podria ser PureData
amb Arduino, però veient el poc coneixement
que tenia sobre aquest programa em vaig decantar per treballar sobre la connexió de Processing i Arduino, que ja hi havia treballat abans.
El codi és relativament senzill, però van
ser moltes proves i error per poder arribar a
fer el que volia. Primer es va provar amb un so
i un LED sols, on Processing recollia les ones
de volum d’un sample i ho convertia en dades
que enviava a Arduino. Aquest, si rebia la dada
encenia el LED, i si no la rebia, l’apagava.
“Never again shall a single story be told as though it were the
only one.” - John Berger
Bestiari
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Quin va ser el gran problema? Que
quan en comptes de treballar amb un so i una
llum es va treballar amb 9, les dades s’interferien entre elles i provocaven que els LEDs ni
s’encenguessin ni s’apaguessin mai del tot. Un
exemple: el LED nº1 tenia la instrucció de que
si rebia la lletra A de Processing s’havia d’encendre, però si en rebia qualsevol altre, s’havia
d’apagar. Així doncs, si rebia la informació del
LED 2, 3, 4, etc, a la vegada que la seva, es
quedava encallat.

La solució va ser que en comptes d’enviar les dades tal i com sortien de Processing i
que la instrucció d’Arduino es basés en si reps
A encén-te, si no reps A, apaga’t; les indicacions van ser les següents: si reps A vol dir
que l’àudio del track està sonant, si reps a, vol
dir que no sona. D’aquesta manera, si Arduino
rebia a la vegada A i B, no es creava cap tipus
d’interferència.
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Codi de
Processing
(esquerra) i
Arduino (dreta)
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DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ
Un cop es va tenir produïda la música,
les peces de vidre i el codi per les llums estava
llest, només faltava un pas: com dissenyar la
instal·lació? On estarien col·locades les peces
respecte elles mateixes i respecte la resta de
l’espai? Estarien penjant, a l’alçada dels ulls, o
al terra? Tindrien una disposició modular, circular, lineal? I la direcció de la llum estaria per
sota de la peça, per sobre o els laterals?
El sentit de la instal·lació i les necessitats de
producció de tots els suports canviava segons
totes aquestes preguntes. En els següents esbossos podem observar les idees que es van
tenir:

03. Mateixa idea
que l’anterior però canviant la disposició de
so-llum

04. Suport que
eleva la peça i permet
integrar la llum des de
sota, però quedant fora
del vidre (per tant es pot
posar aigua dins de l’objecte, cosa que potencia
el reflexe de la llum).
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01. Peça de vidre
penjada, amb la llum
des de sota.

02. Peça de vidre
al terra, amb un suport
pla que permeti la integració de la llum dins la
figura i el so des de dalt,
que envolti la peça.
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05. La llum se
separa de la peça per
poder enfocar des del lateral i que els reflexes es
projectin cap a la paret.
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Prototipatge
de les estructures que
aguanten el vidre i possible col·locació de les
làmpares.
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La decisió final va ser la figura nº5, ja
que permetia el joc amb l’aigua i s’expandia la
llum, cosa que si hi havia una paret a l’altra banda del LED, es projectaven ombres i reflexes
molt bonics. Això va canviar molt el procés de
construcció dels suports dels LEDs, perquè no
només volia dir que s’havien de construïr làmpares a part sinó que les peces de vidre també necessitarien un suport (evidentment, no
col·locariem les peces de vidre tal qual al terra).

Procés de muntatge:
Buidar la corda per dins i posar-li el filferro recobert amb goma i
dos cables conductors (un pel + i l’altre pel - del LED). Això ens servirà de
branca o màstil de la làmpara, i com que
per dins està feta amb filferro ens dona
la mobilitat necessària per després jugar amb la direcció de la llum.
Un cop fet això s’han de tapar
les puntes de la corda amb cinta americana, ja que es desfila ràpidament.

Material utilitzat:
LEDs de màxim 5v amb difusor
Porta làmpares
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Peu metàlic (en realitat tenia
altres funcions però per ergonomia ens
funcionava com a suport de la làmpara)
Filferro recobert amb goma
Cable conductor
Corda buida per dins (la vaig
comprar a una tenda de il·luminació
i tenia un cable per dins, així que
només es tracta de buidar-la d’aquest
cable)
Cinta americana
Soldador i estany

El porta làmpares consta de dues
peces: la superior que és la que conté el LED, i la inferior que és la que
colla amb el suport. Farem el següent:
posar el LED dins la part superior amb
les dues potes sortint pels petits orificis que té (recordem que la llarga és
el + i la curta és el -).
Soldar les potes del LED amb els
cables conductors.
Introduïr la part inferior del
porta làmpares per la part de baix de la
corda i collar-la amb la part superior.
Finalment,
introduïr
aquesta
estructura dins del peu metàlic de manera que els dos cables conductors tinguin
sortida per un dels forats laterals.
És important marcar quin dels dos
cables és el + per estalviar feina posterior a l’hora de muntar.

Alicates, tisores, tornavís
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Prototipatge del
disseny de làmpares.
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Muntatge de les làmpares.
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EPÍLEG
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Bornons ici cette carrière,
Les longs ouvrages me font peur;
Loin d’épuiser une matière,
On n’en doit prendre que la fleur...
(Fitem aquí aquesta carrera,
Les llargues obres em fan por;
Lluny d’esgotar una matèria,
N’havem de prendre sinó la flor...)
- epíleg de La Fontaine, creient haver acabat les seves Faules
en el VI Llibre.
Bestiari

Epíleg perquè és un entremès, un adéu
al públic. La recapitulació d’una obra. Això és
una obra? Vull entendre-ho com un aparador,
com una mostra que recull un biòleg d’una
planta per entendre un bosc sencer. I jo, dreta al mig d’aquest bosc, m’estic trobant en la
meva pròpia pràctica artística. O en disseny?
És important aquesta diferenciació? El dia
que vaig entrar a la carrera em van dir “posa’t les ulleres de dissenyadora” i jo vaig preguntar “què és ser dissenyadora?”. I aquesta
pregunta durant anys em va obsessionar, necessitava una resposta clara i res del que em
deien m’acabava de satisfer. Cada passa que
feia, en comptes de tancar respostes, m’obria
a més preguntes. I això em frustrava.
A primer em vaig prometre que quan
acabés la carrera, havia de sortir amb una
resposta concisa; quatre o cinc paraules que
pogués fer servir al llarg de la meva vida per
definir el que era, el que feia. Ara pensant en
això ric. Que naïf. No és que ja no vulgui entendre el disseny, sinó que he après a parlar d’ell
amb els seus propis llenguatges. Cada vegada
les paraules, les estructures i els ordres que
tenia entesos com a universals i verídics han
donat pas a altres sabers. Entenc el disseny
dissenyant. He hagut de ressituar-me, no
només graduar les ulleres sinó estendre els
meus sentits d’aprenentatge a les mans, l’olfacte, el gust i l’oïda. Sabia que el disseny era
una eina per conèixer i actuar en el món, però
no era capaç d’entendre el perquè i el com,
precisament perquè només entenia el saber
dins d’uns marcs epistèmics concrets.
No concebia el saber en la pràctica.
Epíleg
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Quan vaig començar el TFG no pretenia arribar aquí, i crec que aquesta tampoc
és la resposta que buscava a primer. No me
n’he adonat fins ara que estic tornant al punt
del qual vaig partir. Suposo que les inquietuds
sempre han estat allà i que com la matèria,
no desapareixen sinó que es transformen. El
desig de saber i de fer, d’aprendre i entendre,
de construir i crear és el que em mou.

138

L’exercici plantejat a Bestiaris és la materialització d’un imaginari, veig reflectides les
meves inquietuds en els mapes, en els jocs i
sobretot, en la pràctica creativa que he proposat en aquest TFG. La idea d’utilitzar un dels
poemes com a constricció per treballar certs
materials permet l’ampliació d’aquest projecte
cap a moltes direccions (i molt variades). Una
d’elles (la que més em motiva ara) és fer una
exposició que reculli diferents experimentacions fetes a partir dels poemes i contes de
l’antologia. Que el rossinyol sigui un metall,
la tortuga un live-coding, el cranc un objecte
gràfic, el lleó una performance, la garsa una
stop-motion, i així fins fer el Bestiari complet.
Aquest TFG suposa el tancament d’un
cicle però també l’obertura d’un altre. He hagut de desendreçar els meus aprenentatges,
construïr codis i llenguatges paral·lels als que
coneixia fins ara, entendre des del joc i l’absurd. Cada dia que passa sóc més sensible al
que em rodeja. M’afecta! Conec a través dels
porus de la pell, la meva mirada és més crítica,
més afilada. I a la vegada m’adono que no puc
afirmar res. Les paraules m’incomoden, noto
el pes del buit de tot allò que encara no sé.
Però ja es diu: el buit ens activa, ens fa crear
significat. Els buits del llenguatge i els límits
del coneixement són espais de creació.
Bestiari
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