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“Las palabras nos 
representan y, por 
tanto, nuestras 
conversaciones  
cotidianas modelan 
quiénes somos  
socialmente.” 
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Les persones som éssers socials  
i busquem relacionar-nos amb els 
nostres semblants. Parlem i esta-
blim vincles entre nosaltres mit-
jançant les experiències, vivències 
i aficions, és per això que amb les 
converses més banals i quotidianes 
podem conèixer millor a altres per-
sones i arribar a connectar-hi.

Aquest projecte a partir d'un mèto-
de qualitatiu, extreu converses com 
a matèria primera i com a font de 
coneixement, analitzant les expe-
riències, sentiments i records que 
inconscientment aboquem durant 
una conversa banal.

Així doncs "L'altre dia vaig sentir 
algú que deia..." s'enfoca en aquest 
acte quotidià que les persones 
practiquem i compartim però que 
sovint ens sembla irrellevant o tri-
vial: la conversa. Fent una collita de 
fragments de diàlegs, amb l'objectiu 
de mostrar-los, busca generar nous 
relats i alhora donar peu a noves 
propostes que condueixin a esta-

blir vincles d'afinitat i ens acostin 
a altres persones. Amb tot això, es 
pretén reivindicar la banalitat i la 
senzillesa en la qual ens veiem re-
flectits, i ens permet connectar de 
manera espontània amb els altres 
quan ens hi reconeixem. És un 
projecte sobre converses fet amb  
converses.



/ ANG/ CAST
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Las personas somos seres sociales y busca-
mos relacionarnos con nuestros semejantes. 
Hablamos y establecemos vínculos entre no-
sotros mediante las experiencias, vivencias 
y aficiones, es por eso que con las conver-
saciones más banales y cotidianas pode-
mos conocer mejor a otras personas y llegar  
a conectar con ellas.

Este proyecto a partir de un método cualitati-
vo, extrae conversaciones como materia prima 
y como fuente de conocimiento, analizando 
las experiencias, sentimientos y recuerdos 
que inconscientemente vertemos durante una 
conversación banal.

Así pues “L’altre dia vaig sentir algú que deia…” 
se enfoca en este acto cotidiano que las per-
sonas practicamos y compartimos pero que 
a menudo nos parece irrelevante o trivial: la 
conversación. Haciendo un recopilatorio de 
fragmentos de diálogos, con el objetivo de 
mostrarlos, busca generar nuevos relatos y a 
la vez dar pie a nuevas propuestas que con-
duzcan a establecer vínculos de afinidad y nos 
acerquen a otras personas. Con todo ello, se 
pretende reivindicar la banalidad y la sencillez 
en la que nos vemos reflejados, y nos permite 
conectar de manera espontánea con los de-
más cuando nos reconocemos. Es un proyec-
to sobre conversaciones hecho con conver-
saciones.

People are social beings and we seek to es-
tablish relationships with each other through 
our experiences, memories and hobbies, that 
is why with the most banal and everyday con-
versations we can get to know other people 
better and get to connect with them.

This project, through a qualitative method, 
extracts conversations as a raw material and 
as a source of knowledge, analyzing the ex-
periences, feelings, and memories we uncons-
ciously shed during a banal conversation.

So "L'altre dia vaig sentir algú que deia..." fo-
cuses on this daily act that people practice 
and share but that often seems irrelevant or 
trivial: the conversation. Making a compila-
tion of fragments of dialogues, with the aim of 
showing them, it seeks to generate new sto-
ries and, at the same time, give rise to conver-
sations that lead to establishing new affinity 
ties and bring us a little closer to other people. 
With all this, it aims to claim the banality and 
simplicity in which we see ourselves reflected, 
and it allows us to connect spontaneously 
with others when we recognize ourselves. It's a 
conversation project done with conversations.



FENT ENDREÇA

Fent endreça de l'habitació fa uns mesos, vaig trobar 
uns escrits que vam fer amb el meu pare l'estiu de 2015 
a Menorca. Aquell any estàvem a una casa a peu de ca-
rrer, a Fornells, i les nostres respectives habitacions, 
donaven al carrer. Un dels dies va ploure molt i ens 
vam quedar a casa. Llavors vam adonar-nos que des de 
l'habitació podíem sentir les converses de la gent que 
passava pel davant de casa. Aquesta simple acció ens 
feia estar distrets en escoltar i entendre el que deia la 
gent, tot seguit ho comentàvem i rèiem una estona, així 
que vam decidir anar-les apuntant en un full de paper. 

Aquesta troballa em va despertar un interès i em va 
remoure la curiositat, així que d'alguna manera he vol-
gut continuar aquesta col·lecció de fragments de con-
verses i donar veu a la quotidianitat, l'espontaneïtat i 
l'aleatorietat que em van transmetre aleshores i inten-
tar transmetre-la a través d'aquest projecte.

No us ha passat mai d'anar pel carrer i creuar-vos amb 
algú que diu alguna cosa amb la qual us reconeixeu? 
O d'escoltar sense voler un tros de la conversa de la 
taula del costat i sentir que en formeu part? Doncs a 
això em refereixo. A aquestes converses quotidianes, 
espontànies i fragmentades que ens representen i ens 
interpel·len.

/ MOTIVACIONS PERSONALS
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PER PICAR
MOTIVACIONS PERSONALS
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/ MOTIVACIONS PERSONALS
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→ Fragments de converses de 
l’estiu de 2015 a Menorca.

→ FENT ENDREÇA
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→ FENT ENDREÇA

→ Fragments de converses de 
l’estiu de 2015 a Menorca.
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→ FENT ENDREÇA

LES CONVERSES DE MERDA

Les persones tenim converses absurdes, banals i poc 
transcendentals, dit de manera més vulgar converses 
de merda. Però parlar del que és mundà i insignifi-
cant ens fa més humans, ens permet connectar di-
rectament amb els altres a partir d'experiències com-
partides, de vivències, de gustos i aficions… i genera 
vincles entre nosaltres. Per tant, podríem dir que amb 
les converses més trivials podem arribar a conèixer 
millor a les persones. Un dels objectius d’aquest pro-
jecte és precisament això, generar converses a partir 
de converses que permetin generar nous relats, jugar, 
interpel·lar, empatitzar i crear una experiència diste-
sa, una sensació de comoditat i de pausa com la que 
sorgiria en establir una conversa qualsevol a la te-
rrassa d'un bar qualsevol. I que aquest objectiu porti  
a teixir nous vincles d’afinitat.

1918

/ OBJECTIUS DEL PROJECTE

SUGGERIMENTS
OBJECTIUS DEL PROJECTE
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“Fer d’actor no és només dir un 
text amb sentit i credibilitat, sinó 
que també la gent s’hi reconegui.” 

(…)  
“La gent es veu reflectida en les 

coses senzilles.”

I en això es basa el projecte, en reivindicar la bana-
litat i la simplicitat d’aquests fragments de conver-
sa que ens fan empatitzar o sentir-nos-hi identificats  
i destacar que aquesta senzillesa ens posa al mateix 
nivell perquè en el fons cadascú viu la seva quotidia-
nitat però allò que tenim en comú són precisament 
les converses de merda. 

És per això també que aquest projecte no busca se-
guir una metodologia basada en l’academicisme esta-
blert el qual busca obtenir el coneixement explícit 
mitjançant fonts reconegudes com a oficials o de cai-
re més més tècnic que segueixen uns patrons i unes 
pautes aparentment ordenades. Precisament vol tren-
car amb això i donar valor a un procés menys sistemà-
tic però a l’hora més humà. Així doncs basant-se en 
un mètode qualitatiu i destacant tota la xarxa de co-
neixement col·lectiu que l’ha impulsat.

(COMA, 2019)

→ LES CONVERSES DE MERDA

20 21

/ OBJECTIUS DEL PROJECTE
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/ LES CONVERSES DE MERDA
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PERSONES, CONVERSES I RECORDS

La conversa seria el personatge principal si això fos 
una obra de teatre, però en aquest cas és la base que 
sosté tot el projecte. Allò d’on parteix, a través d’on 
es desenvolupa i com conclou. Així doncs s’utilitza 
també com a eina principal per dur a terme la recerca  
i investigació. Parlem doncs, d’una investigació ba-
sada en un mètode qualitatiu el qual s’enfoca en el 
coneixement extret directament de l’entorn social, 
en aquest cas de les persones que, directa o indirec-
tament, han aportat coneixement i informació per a 
fer créixer el projecte, tenint en compte el context 
d’aquestes i tot el seu bagatge. 

Per fer-ho s’ha seguit un model de conversa en pri-
mera persona, de tu a tu, amb cadascuna d’elles per 
tal d’interactuar de la manera més natural possible  
i evitant que qualsevol d’elles pugui sentir-se forçada 
a fer-ho. Aquesta opció ens permet aprofundir i po-
der arribar a conèixer a les persones dins de la seva 
quotidianitat, saber com són i que senten, aspecte 
que s’ha tingut en compte durant tot el procés.

“Para el investigador cualitativo, 
todas las perspectivas son valio-
sas. Este investigador no busca 
‘la verdad’ o ‘la moralidad’ sino 

una comprensión detallada de las 
perspectivas de otras personas.  

A todas se las ve como a iguales.”
(INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUALITATIVOS  

DE INVESTIGACIÓN. CAP.1 INTRODUCCIÓN. IR HACIA  
LA GENTE. 2000)

23

METODOLOGIA I ESTRUCTURA

/ METODOLOGIA I ESTRUCTURA

PRIMERS PLATS
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“Fer una reflexió sobre els mèto-
des d’investigació qualitatius com 
a vàlids, valorar els processos on 
han sorgit les coses, proposar que 

el teu mètode d’investigació és 
igual de vàlid que haver llegit qua-
ranta-cinc llibres de la biblioteca.”

(SUESCUN, ABRIL 2020)

Triant aquesta opció es proposa col·locar, al mateix ni-
vell d'importància, a cadascuna d'aquestes persones 
siguin de l'àmbit o disciplina que siguin, ja que la seva 
aportació al projecte és diferent i es considera vàlida 
en cada cas. D'aquesta manera també es busca tren-
car amb els academicismes establerts a l'hora de fer 
recerca basant-se en el coneixement explícit obtingut 
a través de fonts teòriques o tècniques considerades 
com a oficials reivindicant així la importància de tot 
el coneixement col·lectiu que hi ha darrere el projec-
te i valorant aquest mètode de recerca i investigació 
com a vàlid. És per això que totes les cites que apa-
reixen a la memòria del projecte tenen nom i cognom 
encara que certes persones anomenades no tinguin 
un reconeixement fora del projecte.

Llegint el projecte de l’Ariadna Tarifa Si digo mar… 
(2019) ella planteja la possibilitat de complementar un 
procés d’investigació amb diferents sistemes d'apre-
nentatge "mitjançant la interacció i l'experiència, el 
que és espontani, fora del canal verbal, conceptual i 
racional" (pàg.18). Així és com introdueix el coneixe-
ment tàcit o col·lectiu el qual s'explica, a grans trets, 
com a un "coneixement informal, personal o social" 
en referència a la definició que en fan els acadèmics  

24

Nonaka i Takeuchi en el seu llibre The Knowledge-Crea-
ting Company (1995). És a dir, valorar el coneixement 
que podem trobar fora dels espais i fonts que ens el 
proporcionen de manera explícita i donar importàn-
cia a tot allò que podem obtenir mitjançant altres ca-
nals o vies que s’allunyin de l’academicisme. Buscar 
en altres àmbits, explorar el coneixement a través del 
propi cos, per exemple. Com diu Marina Garcés a Un 
mundo común (2013):

“Poner el cuerpo en nuestras pala-
bras significa decir lo que somos 
capaces de vivir o, a la inversa, 

hacernos capaces de decir lo que 
verdaderamente queremos vivir.”

(GARCÉS, 2013)

→ Si digo mar, Ariadna Tarifa, 2019

25
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“Vam decidir que la investigació 
sobre l’amor havia de ser un acte 
d’amor. Cosa que va comportar 
que l’amor no solament fos el 

tema del treball sinó també el mè-
tode. És a dir: vam decidir fer el 
projecte de l’amor amb amor.”

(SALLARÈS, 2019)

Per tant, utilitzant les eines que ens proporciona el 
mateix cos, els sentits, la memòria o els records d’ex-
periències viscudes en primera persona ens permet 
conèixer i saber des d’on parlem i amb quin propòsit 
ho fem i això acaba generant un discurs honest. Tam-
bé ho faria obtenir-ho a través dels altres, de com ens 
transmeten els seus coneixements partint de les se-
ves pròpies experiències, dels seus records, o de les 
seves opinions i recomanacions. Un bon exemple se-
ria com a través d'una conversa que un dia vas tenir 
amb algú el seu record t'ajuda ara a completar allò que 
vols transmetre. És per això que la base d’aquest pro-
jecte és la conversa, no només és el tema sobre el qual 
s’investiga i es parla sinó també la metodologia. De la 
mateixa manera que Mireia Sallarès explica a Com una 
mica d’aigua al palmell de la mà (2019):

26

En aquest cas es pren la conversa com a inici, com a 
nus i com a desenllaç de tot el relat que conforma el 
projecte sobre fragments de converses i com a eina de 
coneixement i transmissió d'aquest. Dins d'una con-
versa hi juguen molts factors, però per aquest projec-
te hi tenen un paper important els records, aquests 
es poden entendre com a fragments saltejats d'anèc-

dotes viscudes que el nostre cervell emmagatzema 
de manera més o menys aleatòria, i no segueixen es-
trictament un relat lineal. Un bon exemple d'aquest 
tipus de relat podria ser el que mostra Irene Solà al 
seu llibre Els dics (2018) el qual no segueix un fil na-
rratiu lineal, sinó que va generant connexions, com 
una mena de trencaclosques entre els personatges i 
les seves històries viscudes trivials. Tal com ho mos-
tra semblen records que algú va narrant i que van del 
present al passat unint-se entre si pels personatges 
que les protagonitzen als quals dóna veu i importàn-
cia per com són i el que han viscut.

“Reflexionar molt al voltant de la 
veu, del fet que totes les històries 

que se’ns expliquen se’ns expli-
quen des de la mirada, des de la 
perspectiva d’algú i que aquestes 

perspectives tenen idees a darrere 
i que a més a més algunes es re-

peteixen i algunes d’altres no han 
tingut gaire espai o gaire lloc per 
explicar la seva versió del món. 

(…) 
Tothom té una manera d'enfron-

tar-se al món, o de mirar-lo,  
o d'entendre'l i per tant en comu-
nicar-la serà molt diferent d'un  

a l’altre.”
(SOLÀ, 2019)

27
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Arribat aquest punt cal destacar el fragment com a 
concepte clau dins del projecte i també important pel 
que fa a la metodologia. L'agrupament de fragments 
de converses acompanya tot el projecte de manera 
que no es contempla una totalitat, sinó que permet 
posar el focus en diverses parts més petites per ex-
treure'n allò que es consideri rellevant de cadascuna 
per acabar component el total del projecte. D'aquesta 
manera es reivindica el fet de valorar cada persona 
que mitjançant la conversa ha aportat el seu coneixe-
ment o ha donat eines per aconseguir-lo. Així doncs el 
fragment adopta el paper de connector entre totes les 
peces que componen el projecte.

→ Com una mica d'aigua al palmell  
de la mà, Mireia Sallarès, 2019

2928
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Marca't petits paranys i no 
grans discursos. I després 
ja trobaràs la manera de 
connectar-ho. Mira, la meva 
mare és fatal escrivint, no 
en sap, però recordo que va 
haver de fer llibres quan jo 
era petit. Ella és professora 
de tall i confecció, i per la 
raó que sigui, no em facis dir 
perquè, va començar a fer 
llibres i no en té ni idea!

Que fort no?

És molt fort! Però els havia 
de fer per donar classes a 
FP i la Generalitat li dema-
nava una sèrie de continguts 
i ella el que feia era el siste-
ma de... Saps com quan fas 
patrons? Clar tu ho faràs 
amb l'ordinador però ella 

30

CONVERSA AMB EN DAVID TORRENTS,  
19 DE MARÇ A LES 12.42h

anava escrivint coses i ho 
anava unint amb agulles!

Hòstia que bo!

I anava connectant textos 
i d'això en feia un discurs 
gegant! Però és això, i ara 
evidentment no ho has de fer 
d'aquella manera, però ja és 
el que estàs fent amb l'ordi-
nador, vas creant discurs. 
Que et quedarà tot molt... 
Compartimentat? Bé, ja  
ho busques.

31
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→ ESTRUCTURA TERANYINA

ESTRUCTURA TERANYINA

A mesura que ha anat avançant el projecte s'ha consi-
derat necessari afegir un punt que expliqui l'estructu-
ra. El fet d'utilitzar la conversa com a metodologia pel 
projecte obliga a no seguir una estructura lineal, això 
vol dir que els conceptes i referents no s'han ordenat 
seguint l'ordre cronològic en el qual han anat sorgint, 
sinó que s'han anat connectant, entre si, generant una 
sèrie d'associacions que han acabat teixint una gran 
xarxa la qual permet moure's cap a qualsevol direcció 
segons convingui. Aquesta estructura fa un paral·le-
lisme amb la que podria seguir la pròpia conversa, és 
a dir, durant una conversa els participants acostumen 
a fer associacions sobre els temes que van apareixent  
i així van saltant de tema en tema i van enllaçant idees 
i opinions basant-se en les seves pròpies experiències. 
Així doncs, a mesura que es van tenint converses, van 
apareixent conceptes, idees i referents que fan que el 
projecte avanci i es vagi teixint una xarxa d'associa-
cions de totes aquelles coses que ajuden a definir el 
projecte i el que es vol comunicar.

Aquest apunt fa un retorn al projecte de l’Ariadna Ta-
rifa, ella descobreix una manera d’anomenar aquesta 
estructura que va unint conceptes sense seguir un relat 
cronològic i lineal dels fets. Presenta el concepte Rizo-
ma i com aquest és recollit pels filòsofs Gilles Deleuze  
i Félix Guattari en el seu llibre “Capitalismo y Esquizo-
frenia” (1980). Ells defineixen mitjançant uns princi-
pis el conjunt d’idees que engloba aquest concepte: 

“1.° y 2° Principios de conexión y de he-
terogeneidad: cualquier punto del rizoma 
puede ser conectado con cualquier otro, 
y debe serlo. […] eslabones semióticos 
de cualquier naturaleza se conectan en él 
con formas de codificación muy diversas, 
eslabones biológicos, políticos, económi-
cos, etc.”

“El rizoma procede por variación, ex-
pansión, conquista, captura, inyección. 
Contrariamente al grafismo, al dibujo o a la 
fotografía, contrariamente a los calcos, el 
rizoma está relacionado con un mapa que 
debe ser producido, construido, siempre 
desmontable, conectable, alterable, modi-
ficable, con múltiples entradas y salidas, 
con sus líneas de fuga. Lo que hay que 
volver a colocar sobre los mapas son los 
calcos, y no a la inversa. Contrariamente 
a los sistemas centrados (incluso poli-
centrados), de comunicación jerárquica 
y de uniones preestablecidas, el rizoma 
es un sistema acentrado, no jerárquico y 
no significante, sin General, sin memoria 
organizadora o autómata central, definido 
únicamente por una circulación de es-
tados. Lo que está en juego en el rizoma 
es una relación con la sexualidad, pero 
también con el animal, con el vegetal, con 
el mundo, con la política, con el libro, con 
todo lo natural y lo artificial.”

Per tant podríem definir l'estructura del projecte com 
a Rizoma o teranyina, ja que no hi ha un ordre jeràr-
quic de les peces, dels conceptes o de les idees. És així 
doncs que de la mateixa manera que durant una con-
versa qualsevol els participants van saltant d'un tema 
de conversa a un altre sense seguir un ordre establert 
o pactat prèviament aquest projecte segueix el ma-
teix instint de navegació. Estrenant converses sense 
seguir un guió i caçant cada fragment que es conside-
ra important.

3534
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→ ESTRUCTURA TERANYINA

“Fer-ho així té més sentit, perquè 
és més còmode, és més natural, 

s’entén millor i és més personal… 
i en el fons, som persones les que 

parlem i no llibres que parlen, 
saps?”

(DE LAS FUENTES, ABRIL 2020)

3736
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És per això també que amb aquest projecte no es 
pretén trobar un final tancat, sino que l'important es 
troba en el procés, en la conversa, en tot allò que ha 
anat sorgint i amb el que pot continuar esdevenint 
arrel de les peces desenvolupades. Amb això si que 
es pretén assolir els objectius esmentats però no hi 
ha una necessitat d'haver de concloure amb un tan-
cament únic.
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CONVERSA AMB LA PAULA MARTÍNEZ,  
8 D'ABRIL A LES 22.40h
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Em dóna la sensació que  
estàs fent com una espècie 
de deriva discursiva.

Mmm... Què és això?

Saps què és una deriva?

Sí.

Doncs discursiva, del dis-
curso. Podríem inventar el 
concepte de deriva conver-
sacional, que al final és el 
que estàs fent. És deambular 
sin rumbo. La definició d'una 
deriva és deambular sin rum-
bo, sin un objetivo concreto  
y mediante el azar.



DERIVA DISCURSIVA

La idea de no seguir un guió, d’anar avançant fent cas 
a la intuïció i no tant a la raó remet al concepte de les 
Derives Situacionistes. La “Teoría de la Deriva” (1958) 
segons Guy Debord deia que:

“Entre los diversos procedimientos situa-
cionistas, la deriva se presenta como una 
técnica de paso ininterrumpido a través de 
ambientes diversos. […] Una o varias perso-
nas que se abandonan a la deriva renuncian 
durante un tiempo más o menos largo a los 
motivos para desplazarse o actuar norma-
les en las relaciones, trabajos y entreteni-
mientos que les son propios, para dejarse 
llevar por las solicitaciones del terreno y los 
encuentros que a él corresponden.” 

Així doncs entenem que durant una deriva la persona 
segueix un recorregut basat en la intuïció, ignorant 
qualsevol imput exterior que pugui rebre i el pugui 
fer desviar. Si això ho traslladem al projecte, té punts 
de semblança amb el mètode emprat a l'hora de "caçar 
converses". Aquest nou concepte que introdueix la 
Paula, deriva conversacional, ajuda a posar nom i de-
finir el protocol que segueix el procés d'investigació 
del projecte, el qual és equiparable amb l'estructura 
d'una conversa banal, la qual partint d'un tema en 
concret pot derivar cap a infinites possibilitats im-
previstes, podent tornar enrere quan es cregui con-
venient i basant-se en les mateixes experiències dels 
individus que hi participen. Tot recau en un deambu-
lar, sense haver traçat un recorregut previ, seguint un 
camí intuïtiu i recollint tot allò de cada persona que 
hi va apareixent.

Un bon exemple d'això és l'estructura que segueix Mi-
reia Sallarès al llibre "Com una mica d'aigua al palmell 
de la mà" (2019) el qual mostra la transcripció d'una 
conversa d'ella mateixa amb un suposat investigador 
el qual l'interroga sobre diversos projectes que ha 

realitzat. En tractar-se d'una conversa no segueix un 
fil narratiu estrictament lineal sinó que va fent salts 
temporals sense que això afecti negativament al dis-
curs que recull el llibre.

→ Francis Alÿs, Sometimes Making 
Something Leads to Nothing, 1997.

/ METODOLOGIA I ESTRUCTURA→ DERIVA DISCURSIVA
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XARXA POÈTICA

Aquesta estructura improvisada i aquest impuls de 
voler anar teixint una xarxa remet al moviment de la 
Poesía Experimental, introduïda pel David Torrents du-
rant una conversa en la qual parlava sobre l’exposició 
"Xarxa al bosc. Joan Brossa i la poesia experimental" 
(2019) comissariada per Eduard Escoffet que va pre-
sentar la Fundació Joan Brossa. Aquest moviment va 
començar a difondre's a mitjans del segle passat amb 
les segones avantguardes i engloba diverses branques 
de la poesia. Parteix amb el naixement del Lletris-
me (París, 1946) i s'allarga fins als anys vuitanta, du-
rant aquest temps un conjunt de poetes d'Europa i 
Amèrica es dediquen a explorar noves maneres de 
fer dialogar la poesia amb les eines del present. I s’or-
ganitzen per començar a difondre la poesia a través 
de diferents suports, formats i plataformes, d'on sor-
geixen els poemes visuals i sonors. El que interessa 
d’aquest moviment és que la intenció d'aquells poe-
tes era teixir una xarxa per difondre la poesia pa-
ral·lelament als circuits comercials que ja hi havia.  

"Hi ha una voluntat de reconstrucció, una necessitat 
de teixir xarxa i complicitats més enllà de les fronteres 
estatals i lingüístiques" (La xarxa al bosc. Joan Brossa  
i la poesia experimental, pàg.8). Això donava peu a què 
hi hagués "llibertat de moviment, múltiples nivells de 
relació entre els autors i gran dificultat per establir ca-
selles i definicions clares" (pàg. 12). És a dir, que no 
hi hagués camins marcats prèviament, ni límits en el 
discurs. Una de les altres característiques que busca 
la poesia concreta és interpel·lar al lector de manera 
directa i fugaç, amb un missatge breu i generalment 
crític de la societat d'aquell moment. Això traslladat 
als objectius del projecte no és tan diferent, en aquest 
cas però, no es pretén fer poesia i difondre-la amb 
l'objectiu d'enviar un missatge que arribi lluny, sinó 
que a través de la pròpia paraula, de la conversa fer 
visibles les realitats més banals del context on ens tro-
bem, establint un contacte directe amb les persones 
que en formen part. I a més a més no deixar de gene-
rar conversa, allargar-li la vida i donar-li sentit.

→ Revista OU, nº 30-31.

/ METODOLOGIA I ESTRUCTURA→ XARXA POÈTICA
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→ METODOLOGIA I ESTRUCTURA

ESTABLIR VINCLES DES DE LA QUOTIDIANITAT

Parlar, xerrar, conversar, enraonar o dialogar és un 
acte social. Tal com explica l'Estrella Montolío, cate-
dràtica de Llengua Espanyola de la UB i assessora en 
comunicació "Qualsevol ésser humà, per remot que si-
gui el lloc on visqui, parla. El fet de conversar doncs, 
és un fet humà que defineix la nostra espècie.", "El llen-
guatge és la base de l'aprenentatge i de la socialitza-
ció.” (entrevista amb Xavier Grasset al 324), per tant 
és quelcom que necessitem fer les persones per rela-
cionar-nos entre nosaltres, per establir nous vincles, 
connectar i conèixer als altres. D'aquesta manera ens 
aproximem a les persones amb qui compartim afi-
cions, opinions o qualsevol cosa que ens faci empatit-
zar i sentir que hi ha algú altre que pensa com nosal-
tres, que ens comprèn, en definitiva ens rodegem de 
persones amb qui tenim més afinitat. 

 "La conversa pot ser completa-
ment tòxica o molt curativa.  

(...) Per tant, hem de pensar més 
en la importància cabdal que té el 
llenguatge i la conversa en la nos-

tra vida quotidiana." 

"Les converses trivials són qual-
sevol cosa menys trivials, molt 

sovint, perquè ajuden a saber mol-
tes coses de l'altre." 

(MONTOLÍO, 2020)

CONCEPTUALITZACIÓ

SEGONS PLATS

48 49
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→ ESTABLIR VINCLES DES DE LA QUOTIDIANITAT

Les persones ens aportem coneixement les unes a les 
altres. Però a vegades aquest coneixement va implícit 
dins d’una conversa trivial que pot passar desaperce-
buda, és per això que aquest projecte vol reivindicar 
això, aquest coneixement col·lectiu sovint poc visibi-
litzat que recau en els comentaris més simples i les 
converses més banals, en el que és senzill però amb 
el qual ens podem identificar. En conversar sobre allò 
que ens passa o escoltar la conversa d’algú sense voler 
i sentir-nos identificats amb el que ha dit és la sensa-
ció que pretén despertar aquest projecte.

Per fer-ho s’han dut a terme diferents peces, a través 
de diversos suports o plataformes, les quals compar-
teixen l’objectiu comú i la base de tot el projecte que 
és la conversa. En totes les peces es busca la interac-
ció dels usuaris o participants, amb l’objectiu de ge-
nerar nous relats, de crear més conversa. Per tant la 
conversa es troba en totes les parts que conformen el 
projecte, és l’inici des d’on partim, el mitjà amb el qual 
investiguem i l’objectiu que volem assolir.

5150

/ CONCEPTUALITZACIÓ

LA TERRASSA DE BAR

Una part molt important del projecte és el context 
en què es basa i què es vol transmetre al públic amb 
aquest. Quines sensacions es volen provocar a l’usuari 
que interactuï amb el projecte. Pot resultar evident 
que tractant un aspecte social com és la conversa si-
gui més fàcil que gran part de les persones s'hi pu-
guin reconèixer, com afirma Estrella Montolío, l'acte 
de parlar i fer ús del llenguatge verbal per comuni-
car-nos és un acte característic dels humans. Però el 
tipus de conversa que es busca amb aquest projecte 
és la més mundana, les converses que no transcen-
deixen més enllà de l'aquí i l'ara. Si ens situem en un 
entorn urbà, aquest tipus de converses, acostumen a 
sorgir en espais de pausa, entre hores laborals i a llocs 
on la gent acostuma a passar aquestes estones, és a 
dir, a llocs com terrasses de bars i cafeteries, trans-
port públic (metro, tren, autobús…), bancs de places 
o parcs i deambulant pel carrer en horari no lectiu. 
De tots aquests però, ens quedem amb el primer: la 
terrassa de bar. Tenint en compte que la cultura de 
bar, de sobretaula i tertúlia, és una de les caracterís-
tiques més destacades i que defineix gran part de la 
nostra societat, s'opta per escollir-lo com a escenari 
principal.



/ CONCEPTUALITZACIÓ→ LA TERRASSA DE BAR
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→ LA TERRASSA DE BAR

Coneixent el context sobre el qual ens movem, s'obre 
tot un imaginari que gira entorn d'aquest. Taules i ca-
dires metàl·liques, coixinets a les cadires, potes que 
ballen, copes que regalimen cervesa, llaunes i ampo-
lles, tovallons de paper, cartes, converses i cambrers, 
etc. Tot aquest conjunt d'elements comuns que es 
poden trobar en una terrassa de bar qualsevol. Per 
representar millor tot aquest imaginari cal anomenar 
dues pel·lícules que ajuden a entendre i representen 
el tipus d'ambient en què se centra el projecte. 

Per un costat trobem el curtmetratge "Leyenda Dora-
da" (2019) dels codirectors Ion de Sosa i Chema García 
Ibarra. Aquest curt d'onze minuts retrata els costums 
dels habitants d'un petit poble de Càceres un dia d’es-
tiu qualsevol, l'escenari principal és la piscina muni-
cipal del poble i apareixen les diferents generacions 
de personatges cadascú duent a terme accions d'allò 
més quotidianes, i per tant el tipus de conversa que 
mantenen és del mateix tarannà ordinari. El curt en si 
no narra cap història concreta, amb una introducció 
dels personatges, un conflicte i un desenllaç, però tot 
i no explicar cap fet fa un retrat d'un context concret 
només mostrant la quotidianitat dels personatges i 
l'entorn on succeeix. Aquest conjunt de fragments 
que apareixen al curt representen el mateix que les 
converses que es col·leccionen en aquest projecte, 
petites parts d'una història que busquen interpel·lar  
i conviden a participar-hi.

→ Cartell i frames del curt 
Leyenda Dorada, 2019.
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→ LA TERRASSA DE BAR

Per una altra banda trobem la pel·lícula "A la ciutat de 
Sylvia" (2007) del director i guionista català José Luís 
Guerín on gran part d’aquesta succeeix a la terrassa 
d'un bar, durant l’escena es van veient les diferents 
persones que hi ha assegudes conversant entre elles, 
i precisament el que es mostra són fragments, mai 
s'acaba d'escoltar una conversa sencera. Això genera 
una mena d'intriga a l'espectador pel fet que només 
mostra una petita part de cada història o relat de les 
persones que conversen, aquest simple gest però in-
terpel·la directament a l'oient i dóna peu a la curio-
sitat i a generar possibles noves converses constant-
ment.

Per tant la terrassa de bar és l'escenari principal on 
transcorre el projecte, i per tant també amb què es 
basaran les peces de formalització que el conclouen, 
sobretot ens fixarem amb els elements que s'hi troben 
i amb les accions que s'hi realitzen. 

→ Frames de la pel·lícula A la ciutat  
de Sylvia, 2007.

/ CONCEPTUALITZACIÓ
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/ CONCEPTUALITZACIÓ→ FRAGMENTACIÓ

(TORRENTS, ABRIL 2020.)

“Cuinar amb fragments de  
conversa i acceptar això com  

a base del projecte.” 

FRAGMENTACIÓ

El fragment fa la funció de nexe o fil conductor de to-
tes les peces que han anat construint el projecte. Adop-
tar la idea de fragment com a concepte que acompan-
yi i vinculi totes les peces fa que el conjunt de totes 
elles prengui valor. Però alhora, es vol reivindicar el 
fragment com a part essencial de cada peça, ja que és 
la base de cadascuna d'elles. Així doncs el projecte no 
seria coherent amb la seva estructura si no es presen-
tés com a una constel·lació de peces que en conjunt 
l'expliquin. Per tant, en cada peça del projecte és clau 
la fragmentació tant pot ser en l'àmbit narratiu, d'es-
tructura, de forma o de material. Incloure el fragment 
com a concepte base perquè és el punt de partida del 
projecte, els fragments recollits un estiu a Menorca, 
i de com això ha permès anar seguint un mateix patró 
amb la metodologia i amb les peces finals.

Un bon exemple de fragmentació és el cas de la pu-
blicació que recull la tesi doctoral de la Marta Camps 
"Saber en acció. Pràctiques pedagògiques indisciplin-
ades" (2020). Per mostrar tot el contingut genera una 
narració híbrida fent salts estructurals i sense seguir 
una composició fixe, això acaba esdevenint una pu-
blicació fragmentada. En aquest cas s’utilitzarà el codi 
de colors, basat en la gràfica dels tovallons de paper 
de bar, per destacar aquesta fragmentació dels dife-
rents apartats de la memòria del projecte, com tam-
bé la variació del disseny de la maquetació en alguns 
casos. 

Pel que fa a les peces s’explicarà en cada cas a l’apar-
tat de Formalització. Per tant, donar valor a aquesta 
fragmentació i visibilitzar-la és un pas clau durant tot 
el projecte.
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→ CONCEPTUALITZACIÓ

Collir converses ha estat una acció que s'ha 
anat fent al llarg de tot el projecte, s'han anat 
recopilant fragments de converses des de 
diferents terrasses de bar de diverses loca-
litats, generalment en un context urbà, amb 
l'objectiu d'aconseguir generar un arxiu que 
permetés tenir prou material per investigar, 
jugar i explorar. Amb aquest material s'han 
pogut realitzar les peces que componen el 
projecte. Per tant, l'origen de totes ha estat 
aquesta collita de converses fragmentades. 
En un inici es recollien, a més a més dels 
fragments, el dia, l'hora i el lloc, però a me-
sura que ha anat avançant el projecte no 
s'ha cregut necessari mostrar-ho perquè una 
part important d'aquest és la reinterpretació 
de cada fragment segons cada persona que 
el llegeixi, així doncs, com menys pistes o 
informació es doni menys influència externa 
hi haurà en la interpretació de cadascú i així 
sorgiran de manera més lliure i subjectiva.

COLLITA DE  
FRAGMENTS

Durant la caça, s'han descobert altres pro-
jectes que han realitzat accions semblants, 
és el cas de "Real Raval", un col·lectiu que 
recull converses de persones dins del barri 
del Raval de Barcelona i les mostra com a 
fragments indicant el lloc on s'han enregistrat 
i assignant-los un títol. A més, han publicat 
dos fanzins que recullen tots aquests frag-
ments i van acompanyats d'il·lustracions.

→ @realraval
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→ COLLITA DE FRAGMENTS
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QUE VAGI BÉ  
LA CONVERSA!

66

Aquesta peça té una doble finalitat, 
per una banda, fer d'arxiu recopilato-
ri de totes les converses recollides 
durant el procés. Per tal de mos-
trar-les d'una manera coherent amb 
el projecte i pensant en l'imaginari 
on ens situem, s'ha considerat 
que un joc de cartes és la manera 
més adient de representar aquesta 
fragmentació que acompanya tot 
el projecte i alhora agrupar tota la 
col·lecció de converses. Una baralla 
de cartes és un element clau dins 
del context en què se situa el pro-
jecte. Qui no ha jugat mai a cartes a 
la terrassa d'un bar? És per això que 
s'ha adoptat aquest suport gràfic 
per a aquesta primera peça.

/ FORMALITZACIONS
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Així doncs es tracta d'una baralla 
d'un total de 126 cartes que co-
rresponen al total de fragments 
col·leccionats. L’arxiu s’ha dividit 
en tres fascicles diferenciats pel 
color, per tal de facilitar el fet de 
transportar-les i emmagatzemar-les. 
Les cartes segueixen el patró d'una 
baralla de cartes espanyola tradi-
cional i cadascuna conté 42 cartes 
diferents de les altres. Cada carta 
mostra un fragment de conversa 
i van numerades per tal de fer un 
recompte de tota la col·lecció. 

2



68

La tècnica d'impressió que s’ha 
utilitzat és la risografia, ja que hi 
dóna una textura més irregular i uns 
colors més vius. La peça es plante-
ja no només com a arxiu i mostrari 
dels fragments sinó també com a 
joc de taula amb possibles variants 
i adaptabilitats com vulgui cada 
jugador, amb el propòsit de generar 
conversa i crear nous relats. Prenent 
com a referents a "Cards Against 
Humanity" pel fet de ser un joc de 
cartes amb frases i paraules que 
conserven un to irònic i absurd i que 
donen peu a fer debat. O al joc de 
cartes "Dixit" que fomenta la imagi-
nació i dóna valor a la interpretació 
subjectiva de cada carta.

→ Cards Against Humanity

A més a més, el joc de cartes entesa 
com a peça gràfica és també un 
recurs molt emprat i que remet a la 
banalitat que reivindica el projecte, 
s'ha optat per utilitzar aquest suport 
gràfic per la seva coherència amb el 
projecte i el que vol remarcar.

/ FORMALITZACIONS
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→ QUE VAGI BÉ LA CONVERSA!
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→ QUE VAGI BÉ LA CONVERSA!
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LA TAFANERA

Una acció molt present al llarg de tot el pro-
cés ha estat escoltar converses, és per això 
que s'ha considerat important destacar el for-
mat àudio com a element i mitjà amb el qual 
transmetre de manera diferent els objectius 
del projecte. Un dia parlant amb la Miranda 
Pérez-Hita i l'Ona Torres va sortir la idea de fer 
un podcast, i fent recerca vam anar a parar 
a "Gent de merda" un podcast produït per 
quatre noies, la Clàudia Rius, la Paula Carre-
ras, l'Ofèlia Carbonell i la Rita Roig on tenen 
converses disteses amb els convidats i els 
fan preguntes sobre coses mundanes del seu 
dia a dia. Agafant com a iniciativa generar un 
podcast a través de converses banals, s'ha 
realitzat conjunt de peces d'àudio les quals 
recullen i mostren diverses interpretacions 
sobre fragments de conversa de l'arxiu, distri-
buïts a una xarxa de persones voluntàries  
a col·laborar amb el projecte. Cada podcast 
fa referència a una frase diferent. 

3
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L'objectiu d'això és donar peu a la conversa a 
través d'una interpretació personal i d'aquesta 
manera donar importància i valorar les dife-
rents experiències i punts de vista sobre un 
únic punt de partida i veure com en podrien 
derivar noves converses.

Dins de cada peça també hi és present el 
fragment, ja que s'han seleccionat tan sols 
petits trossos de cada resposta de manera 
que s'ha acabat generant un nou relat. Per 
tant, parlem d'un conjunt de peces d'àudio 
que mostren fragments d'interpretacions 
d'altres fragments.

Cada podcast adopta com a títol la frase de 
la qual parteix, però al conjunt de tots els po-
dcasts se l'ha anomenat "La Tafanera", ja que, 
és el paper que adopta la persona oient.

→ Gent de merda.
→ Captura de pantalla de la playlist "La Tafanera"  
a la plataforma en línia Soundcloud.
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ESCOLTA'LS AQUÍ

→ LA TAFANERA

https://soundcloud.com/onaqueralto/sets/la-tafanera

https://soundcloud.com/onaqueralto/sets/la-tafanera
https://soundcloud.com/onaqueralto/sets/la-tafanera
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→ Caràtules dels podcasts de 
"La Tafanera".

→ LA TAFANERA
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CONVERSA  
A CEGUES

4

Aquesta peça parteix d'un esdeve-
niment que organitzen Abaixadors 
10, un local d'ambient cultural de 
la ciutat de Barcelona, anomenat 
"Speed dating" el qual es basa en 
unes sessions on diferents perso-
nes desconegudes tenen breus ci-
tes per parelles de només 5 minuts 
i amb aquest temps han de decidir 
si tenen afinitat amb algú i si volen 
continuar coneixent-se. Aquesta 
dinàmica el que busca és la interac-
ció entre els participants a través de 
la conversa per tal d'establir vincles 
d'afinitat amb l'objectiu de trobar 
parella. 

/ FORMALITZACIONS

8584

Per l'acció realitzada pel projecte 
s'ha readaptat aquesta dinàmica 
al context on ens situem. S'han 
realitzat quatre sessions amb grups 
de dues o tres persones. A través 
d'una invitació se les convida a 
participar en una conversa de bar 
a cegues (pel fet que les persones 
participants d'un mateix grup no es 
coneixen entre elles), a través de via 
telemàtica, ja que, a causa de l'estat 
d'alarma per la Covid-19 en què s'ha 
vist immers el projecte no s'ha po-
gut realitzar de manera física.

→ Speed dating, @abaixadors10.
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En cap cas s'ha posat un límit de 
temps per les trobades per tal que 
la conversa pugui sorgir naturalment 
i finalitzar quan els participants ho 
decideixin. Tampoc s'intervé durant 
aquesta, només al principi i al final. 
I cada trobada ha estat enregistrada 
amb format audiovisual.

L'objectiu d'aquesta dinàmica era 
ajuntar a persones de diferents 
àmbits i generar conversa partint 
de fragments ja donats i veure com 
evoluciona cap a camins tan dife-
rents entre persones que no es 
coneixen i es generen nous vincles 
d'afinitat.

86 87
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Durant la trobada de cada grup se’ls 
projecta un vídeo introductori que 
situa a les persones en un context 
imaginari d'una terrassa d'un bar 
qualsevol i a continuació se'ls mos-
tra un fragment de conversa amb 
el qual han d'iniciar la seva pròpia 
conversa. El resultat d’aquestes 
accions han estat quatre peces 
audiovisuals resumint les trobades 
i mostrant diversos fragments de 
la mateixa conversa que s’han anat 
prenent en directe en una llibreta. 
Posteriorment a la trobada, cada 
participant ha omplert un formulari 
el qual preguntava sobre com havia 
estat la trobada i demanava quin 
fragment de tota la conversa desta-
carien. 

→ CONVERSES A CEGUES

→ Invitacions a les trobades.
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1a TROBADA
AL·LÈRGIA, ORÍGENS I SEXE

→ CONVERSES A CEGUES

MIRA-LA AQUÍ

https://vimeo.com/436040653

https://vimeo.com/conversesacegues
https://vimeo.com/conversesacegues
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2a TROBADA
TRETZE, PARELLES I PUZZLE

MIRA-LA AQUÍ

https://vimeo.com/conversesacegues

https://vimeo.com/conversesacegues
https://vimeo.com/conversesacegues
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3a TROBADA
BARS, HUMANITATS I CONVIVÈNCIA

MIRA-LA AQUÍ

https://vimeo.com/conversesacegues

https://vimeo.com/conversesacegues
https://vimeo.com/conversesacegues
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PARACAIGUDES, POSTCOLONIALISME  
I FILTRES DE CONILL

/ FORMALITZACIONS
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→ CONVERSES A CEGUES

4a TROBADA

MIRA-LA AQUÍ

https://vimeo.com/conversesacegues

https://vimeo.com/conversesacegues
https://vimeo.com/conversesacegues
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CONVERSA AMB LA LAURA SUÑÉ,  
11 DE MARÇ A LES 20.57h

Doncs van fer un "Speed Da-
ting" on tu t'apuntaves, paga-
ves 3,50€ i et donaven una 
birra. Llavors entraves i hi 
havia una sala amb dos cer-
cles de cadires, un interior 
i un exterior, llavors els del 
cercle interior es giraven de 
cara als del cercle exterior, 
i trobaves l'altra persona i 
havies de tenir una cita de  
cinc minuts amb cada perso-
na. Eren cinc minuts dividits 
en cinc preguntes d'un minut 
que posaven en una pantalla.  
Llavors parlant amb l'altra 
persona veies si hi havia fee-
ling o no, i al cap de cinc mi-
nuts et canviaves amb el del 
costat. I en acabar et dona-
ven una cartilla on tu tenies 
un número i havies d'apuntar 
el número de les persones 

amb qui havies tingut cita i 
si volies "Algo más", "Amis-
tad", "Otros" o "No me intere-
sa" i ho marcaves una creue-
ta. I al final de totes les cites 
ho dónes a les organitzado-
res i t'envien un correu dient 
si has fet "match" amb algú.

Que guai! És com un Tinder 
però real! I les preguntes eren 

rotllo què...?

Bueno, tipo "Qué opinas so-
bre Rita Barberá?", "Cual fue 
la última manifestación a la 
que fuiste?", "Et consideres 
apolític?", "Què va passar a 
la final de Juego de Tronos?" 
o "Creus en l’Astrologia?".
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DISPENSADOR
DE CONVERSES

5

Un dels elements més característic de les 
terrasses dels bars són els dispensadors de 
tovallons de paper. Si ens fixem en aquest 
objecte que sovint passa desapercebut veiem 
que també funciona de manera fragmentada, 
cada tovalló com a una part de la totalitat 
de la peça. La formalització que es plante-
ja en aquest cas busca mostrar fragments 
de conversa estampats damunt de tovallons 
de paper per tal que en generin de noves de 
manera espontània o interpel·lin directament 
a l’usuari que prengui un tovalló. 

El procés de fabricació d’aquesta peça ha 
estat de la següent manera, s’han estampat 
damunt de tovallons de paper un total de deu 
fragments de conversa seleccionats prèvia-
ment, amb el propòsit de poder col·locar els 
dispensadors a qualsevol terrassa de bar per-
què ningú pugui quedar-se sense tema  
de conversa.

Per fer-ho s'han dissenyat i produït deu tam-
pons amb planxa de polímer de base poliès-
ter de 0,95 mm tova. Cada segell té una frase 
diferent i s'han estampat amb quatre colors 
de tinta diferents, en negre, blau, vermell i 
verd. Aquestes quatre tintes fan referència a 
la gràfica tan característica dels tovallons de 
paper tradicionals la qual també s’ha adaptat 
a les diferents peces i al conjunt de la gràfica 
del projecte.
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CAFÈS
CONCLUSIONS

Està bo el cafè?

105104

/ CONCLUSIONS

Ara amb els grumolls de la mag-
dalena no gaire... Tampoc estava 
gaire bona la magdalena, t'he  
de dir.

Puc fer una pregunta compro-
mesa, així per començar? Vull 
dir que no t’agradarà però 
l’has de respondre.

Doncs potser no la responc,  
i ja està. Va, digues.

Si mires enrere des del princi-
pi del projecte, creus que totes 
les decisions que has anat pre-
nent o com has anat enfocant 
el projecte, n’estàs satisfeta?

Sí, jo crec que sí. Però hi ha un 
punt que em fa ràbia i que sem-
pre passa amb els projectes eh, 
però és sentir que m'hagués 
agradat aprofitar més el temps 
abans. Però també crec que les 
coses surten quan surten i que 
et vénen perquè abans has hagut 
de fer aquestes passes. I sí, estic 
prou contenta. Igual que també 
hi ha coses que he descartat que 
m'hagués agradat conservar o 
col·locar en alguna peça o part 
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del projecte, però pel que sigui 
les acabes descartant perquè en 
el fons trobes que no té coherèn-
cia o sentit fer-ho.

Clar potser si haguessis posat 
"Fragment de conversa escoltat 
a les vuit del vespre al Raval" la 
gent ho hauria interpretat dife-
rent que sense donar pistes de 
la data, l'hora i la ubicació, no?

Exacte! Això és el que ha passat 
amb el podcast per exemple. Per 
això vaig enviar només els frag-
ments sols perquè la gent inter-
pretés a la seva manera allò i han 
sorgit moltes respostes diferents, 
cosa que no hagués passat si 
hagués posat data, hora i lloc.

I la metodologia que tu has fet  
servir és la conversa no?

Clar, hi ha com dues parts on juga 
la conversa. Per una banda el tipus 
de conversa que jo vaig recollir en 
el seu moment imitant les conver-
ses recollides a Menorca. I des-
prés hi ha les converses que jo he 
tingut amb gent parlant del projec-
te que això és la metodologia.

O sigui, d’alguna manera s’ha 
anat creant el projecte a mesu-
ra que has anat parlant. I això 
està molt guai!

Exacte, és un projecte de con-
verses fet amb conversa i que no 
hagués pogut ser si no s'haguessin 
mantingut converses.

Clar i que en el fons és un pro-
jecte sobre converses fet amb 
converses i que a més a més les 
peces el que fan és incitar a la 
conversa! Té un punt graciós 
de “Valga la redundancia”.

Sí, potser calla una estona no? 
Hahaha! Si i que en el fons és 
una cosa que fas cada dia in-
conscientment i passes per alt.

I que en el fons el que tu volies 
és donar valor a això! Gràcies 
a tota aquesta coherència. I, 
la conversa l’has de tenir amb 
algú altre, no? A través de la 
conversa has pogut teixir xarxa 
amb la gent amb qui has parlat?

Sí, exacte i també he volgut mos-
trar-ho això, donar importància a 
totes les persones i a les conver-

→ CAFÈS / CONCLUSIONS
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ses que he mantingut amb elles, 
seguint un mètode qualitatiu, 
que això em permet precisament 
posar a la mateixa balança a 
cadascuna d’aquestes persones 
perquè per a mi han sigut igual 
d’importants.

Trencar amb aquesta jerarquia 
de la informació i del coneixe-
ment jo crec que és important 
com a acte que fan les conver-
ses i donar-li aquest valor.

I si t'hi fixes, aquesta metodolo-
gia fa un paral·lelisme amb una 
conversa qualsevol, perquè no 
segueix una estructura lineal. 
Una conversa també funciona 
d'aquesta manera, comença 
amb un tema i va saltant de tema 
a tema sense seguir un ordre 
establert ni lineal, sinó que va 
construint un relat amb forma de 
xarxa o teranyina.

I hi ha alguna cosa negativa 
que hi vegis en tot això?

Bueno, hi ha una cosa que té 
una part molt bona que és el 
fet de compartir el coneixement 
d'aquesta manera i establir vin-
cles amb les persones ho trobo 

molt interessant, però també hi ha 
aquest punt d'haver de dependre 
dels altres per obtenir això, i que  
a vegades no surt com esperes...

Clar però aquí també és on en-
tra el factor qualitatiu i no tant 
el quantitatiu, que si tu esperes 
rebre 30 respostes i després 
només en reps 10 penses “bua, 
merda…” però et pares a mirar 
la qualitat de les 10 i ja en tens 
més que suficient.

Exacte, que no és tan important la 
quantitat sinó la qualitat i el va-
lor que tindran les respostes que 
obtinguis. I de valorar aquest punt 
de subjectivitat que hi ha en ca-
dascuna d'elles i poder-ho encabir 
dins d'un projecte que en realitat 
no ha de ser subjectiu, no?

FENT UN CAFÈ AMB LA MARINA DE LAS FUENTES,  
26 DE JUNY A LES 19.29h
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Això mateix. Molt bé, jo crec 
que has sabut trobar que tot el 
projecte sigui coherent i respiri 
el mateix aire i això és super 
important i crec que ho has 
aconseguit.
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UN PROJECTE QUE PARLA DE CONVERSES, 
FRAGMENTS I TERRASSES DE BAR

L'ALTRE DIA VAIG SENTIR ALGÚ QUE DEIA...
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Gràcies per la visita!


