


PR
O
JE

C
TE

 D
E 

M
A
LE

N
A
 IB

A
RZ

 | 
TU

TO
RA

 M
IR

EI
A
 F

EL
IU

 F
A
BR

A
 | 

G
RA

U
 E

N
 D

IS
SE

NY
 2

01
9-

20
20

A 
la

 M
ar

tin
a 

pe
r 
co

m
pa

rt
ir 

el
 p

lo
r. 

A 
la

 P
au

la
 p

er
qu

è 
aq

ue
st

 p
ro

je
ct

e 
ta

m
bé

 é
s 

se
u.

 
A 

la
 M

ire
ia

 p
er

 e
nt

en
dr

e'
m

 i 
co

nfi
ar

 e
n 

m
i. 

A 
la

 M
ar

ia
 p

er
 s

eu
re

 a
l m

eu
 c

os
ta

t 
 

el
 p

rim
er

 d
ia

 d
e 

cl
as

se
. A

 l'
Ar

i q
ue

 ja
 d

es
 d

e 
Vi

et
na

m
 m

'e
nv

ia
va

 u
na

 p
ed

ra
.  

A 
l'I

va
n 

pe
rq

uè
 a

l s
eu

 c
os

ta
t 
to

t 
és

 s
en

zi
ll.

 A
l L

uc
ca

 p
er

 d
on

ar
-m

e 
la

 m
à.

 
A 

Pi
nd

us
 p

er
qu

è 
em

 fa
n 

se
nt

ir 
co

m
 a

 c
as

a.
 A

 la
 N

úr
ia

 p
el

 s
ile

nc
i. 

A 
la

 L
au

ra
 p

er
  

la
 m

ús
ic

a.
 A

 la
 J

oa
na

 p
er

qu
è 

hi
 é

s.
 A

 la
 P

au
la

 p
er

 s
ab

er
 s

em
pr

e 
qu

è 
di

r-m
e.

  
A 

l'A
nd

re
a 

pe
rq

uè
 n

o 
pa

ss
a 

el
 t
em

ps
. A

l V
íc

to
r 

pe
r 
so

rt
ir-

se
 d

el
s 

lím
its

.
A 

la
 m

am
à,

 e
l p

ap
à 

i e
l N

ic
o 

pe
rq

uè
 n

o 
hi

 h
a 

du
bt

es
. A

ls
 g

üe
lo

s 
pe

r 
in

sp
ira

r-m
e.

 
A 

le
s 

de
 s

em
pr

e 
pe

l n
os

tr
e 

di
a 

a 
di

a.
 A

 t
ot

es
 a

qu
el

le
s 

pe
rs

on
es

 q
ue

 fa
n 

le
s 

co
se

s 
fà

ci
ls

.  



Pedra, cadira, pilota una investigació 
sobre la quotidianitat

↘
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Pedra, cadira, pilota és una investigació sobre la quotidianitat i el 
conjunt de relacions que s'hi generen. Aquestes neixen d'una 
observació amb detall d'allò que és familiar i conegut: el dia a dia. 
El trànsit i les convergències que es creen entre els objectes, els 
ritmes, els rastres i les persones van dibuixant un mapa de relacions. 
El procés es va traçant a mesura que es viu i, per tant, encara que 
pugui estar planificat navega sobre la incertesa. El procés esdevé 
el propi projecte. A través de l'experiència i en concret, mitjançant 
la pràctica de la deriva, es va construint una mirada subjectiva la 
qual reflexiona sobre les nostres maneres de relacionar-nos amb 
nosaltres, entre nosaltres i l’entorn. 

A través de la càmera s'han anat enregistrant múltiples 
experiències en diversos contextos i moments. Conjuntament, 
aquestes gravacions conformen una constel·lació de peces 
audiovisuals i gràfiques que reuneixen les reflexions viscudes, 
centrant-se principalment en la fragilitat, les posicions de poder i 
el diàleg, aquests conceptes s’expliquen d’una forma metafòrica 
mitjançant la pedra, la cadira i la pilota. Juntament amb altres 
objectes, aniran apareixent al llarg del procés i tindran múltiples 
cares, no seran enteses des d'un binomi positiu o negatiu, sinó 
més aviat com un conjunt de rastres que es complementen i es 
transformen. I finalment, acaben construint narratives que ens 
parlen del vincle, l’escolta, l’observació i sobretot, de l'experiència 
d’allò comú. 
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Piedra, silla, pelota es una investigación sobre  

la cotidianidad y el conjunto de relaciones que 

se generan. Estas nacen de una observación 

con detalle de aquello que es familiar y cono-

cido: el día a día. El tráfico y las convergencias 

que se crean entre los objetos, los ritmos, los 

rastros y las personas van dibujando un mapa 

de relaciones. El proceso se va trazando a me-

dida que se vive y, por lo tanto, aunque pueda 

estar planificado navega sobre la incertidumbre.  

El proceso acontece el propio proyecto. A través 

de la experiencia y en concreto, mediante la 

práctica de la deriva, se va construyendo una 

mirada subjetiva la cual reflexiona sobre nues-

tras maneras de relacionarnos con nosotras, 

entre nosotras y el entorno.

A través de la cámara se han ido graban-

do múltiples experiencias en varios contextos  

y momentos. Conjuntamente, estas grabaciones 

conforman una constelación de piezas audio-

visuales y gráficas que reúnen las reflexiones 

vividas, centrándose principalmente en la fragili-

dad, las posiciones de poder y el diálogo, estos 

conceptos se explican de una forma metafórica 

mediante la piedra, la silla y la pelota. Junto 

con otros objetos, irán apareciendo a lo largo 

del proceso y tendrán múltiplos caras, no serán 

entendimientos desde un binomio positivo  

o negativo, sino más bien como un conjunto de 

rastros que se complementan y se transforman. 

Y finalmente, acaban construyendo narrativas 

que nos hablan del vínculo, la escucha,  

la observación y sobre todo, de la experiencia 

de lo común.

Stone, chair, ball is an investigation into 

everyday life and the set of relationships that 

are generated. These are born from a detailed 

observation of that which is familiar and known: 

the day-to-day. The traffic and the convergences 

that are created between objects, rhythms,  

traces and people draw a map of relationships.  

The process is traced as one lives, and there-

fore, although it may be planned, it navigates 

through uncertainty. The process becomes the 

project itself. Through the experience and in 

particular, through the practice of drifting,  

a subjective look is built which reflects on our 

ways of relating to us, to each other and to the 

environment.

Through the camera, multiple experienc-

es have been recorded in various contexts and 

moments. Together, these recordings make up  

a constellation of audiovisual and graphic  

pieces that bring together the reflections we 

have experienced, focusing mainly on fragil-

ity, positions of power and dialogue. These 

concepts are explained in a metaphorical 

way through the stone, the chair and the ball. 

Together with other objects, they will appear 

throughout the process and will have multi-

ple faces; they will not be understood from a 

positive or negative binomial, but rather as a 

set of traces that complement and transform 

each other. And finally, they end up constructing 

narratives that speak to us of the bond, the 

listening, the observation and above all, the 

experience of the common.

ESP ENG
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→ La Marina Garcés, la Mireia Sallarès i el Joan Esquirol són 
tres persones que han estat referents al llarg del procés, per aquest 
motiu estan per tots els racons. 





INTRODUCCIÓ
1

NOVEMBRE 2019_Els dies que es va iniciar el projecte pensava que treballava 

sobre la incertesa, tenia una idea borrosa d’allò que volia investigar. Ara, visualitzant 

el principi des del final, me n’adono que sí, aquelles coses essencials sobre les quals 

buscava indagar, qüestionar i trobar respostes, ja hi eren presents des d’un inici. 

Del novembre del 2019 
al juliol del 2020
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Tot plegat comença a principis del novembre 2019 gravant amb 
la càmera coses del dia a dia. Gravar per captar, investigar i 
qüestionar l'espai quotidià i les connexions que s'hi generen. 
Fent camí tranquil·lament, el projecte s'ha anat modelant, recon-
duint i focalitzant cap on més interès hi havia. Totes aquelles 
gravacions, pensades en un principi com a proves han acabat 

generant un recorregut que ha sigut continuo i incert, i finalment s'han convertit 
en el projecte en sí.

Resulta complicat entendre què investigues quan aparentment ho fas so-
bre “el què passa quan no passa res, excepte temps, gent, actuacions i núvols” 
com diria Georges Perec (1992, p.15). Però és en aquest no-res1 de la quotid-
ianitat on es desenvolupa el projecte. Per tant, el recorregut es fa a mesura 
que s'avança, es viu i passa el temps. És per això, que investigar dins aquest 
paradigma resulta ser un terreny incert i atzarós, mai saps què t'hi pots trobar. 
Per aquest motiu, investigar la quotidianitat dificulta partir d’un objectiu definit, al 
llarg del procés anirà agafant més sentit. Fent camí, s’anirà dibuixant el projecte. 
I és en aquest dibuixar quan s’anirà entenent que les diverses exploracions 
que s'han fet són derives. Tal com defineix Roger Paez i Blanch (2013, p.123):  
"la deriva és una tècnica de desorientació per excel·lència, en el sentit que 
provoca un estranyament respecte a l'entorn urbà quotidià". Després de  
realitzar diverses sortides he entès que contínuament s'ha fet un estranyament 
de l'entorn quotidià, traçant així un mapa subjectiu. És a dir, la realitat ha estat 
interpretada des d'un punt de vista personal. “En aquest sentit el mapa de la 
deriva, pren un caràcter de filtre intersubjectiu, mitjançant el qual l'experiència 
subjectiva es construeix com a eina d'ampliació (de la percepció) del món” (Paez 
i Blanch, 2013, p.123). Per tant, és a partir de l’exploració a través d’una posició 
subjectiva quan s’anirà esdevenint el procés i alhora creant, canviant i qüestion-
ant el status quo. 

És en aquest punt on es troba un breu lligam amb les anteriors derives 
situacionistes(1960). Aquestes sorgeixen en un moment de canvis, en concret 
en un estat de recuperació i transformació de les ciutats. Des d'aquest punt 
de partida els situacionistes buscaven remirar aquells llocs on habitaven, en-
tendre la vida urbana des d'un punt de vista menys normatiu. Buscaven fer un 
estranyament de l'entorn i a la vegada transformar-lo. En concret, La teoria de 
la deriva(1958) que proposa el filòsof situacionista Guy Debord, exposa que la 
deriva està lligada a un comportament lúdic-constructiu, el que l’oposa en tots 
els aspectes a les nocions clàssiques de viatge i passeig. Per tant, la deriva 
desperta altres interpretacions de l’espai urbà i, a la vegada, és un motor crea-
tiu bàsicament perquè no existeix, es fa passejant. A partir d’aquí és quan van 
sorgint noves preguntes, respostes i alhora més preguntes.

│Introducció

[1] No-res és un concepte que es refereix a l’absència de qualsevol ens. En el llenguatge 
col·loquial, és usat per a referir-se a qualsevol persona, cosa o succés de poca importàn-
cia. S’oposa als conceptes de tot i d’alguna cosa (Wikipedia)

1→EL PROCÉS COM A PROJECTE
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Sovint, fent derives es produeixen molts moments d'incertesa, no estem 
acostumades a no tenir les coses sota control. Per aquest motiu, el viatge, l'atzar, 
l'error i el no-saber van prenent sentit sobre la marxa, de mica en mica s’anirà 
creant una xarxa d’associacions. En un principi sembla que res tingui sentit, com 
si fos una batalla perduda, una expressió que l'artista Mireia Sallarès (2019) 
utilitza per definir la seva metodologia de treball. La batalla perduda és aquella 
que sense haver-la començat ja sembla tenir un final fallit però al final sense 
saber com, acaba sortint. I és que, “donde no hay nada que hacer cualquier cosa 
es ganacia” 2. Amb paciència i el cos despert van sorgint relacions d'allà on 
aparentment no hi havia res a investigar. Per això, és habitual perdre's (sí, sovint 
m'he perdut), no entendre res i alhora, trobar una gran complexitat de connexions. 
Sigui pel que sigui, es treballa amb el temps, aquest és necessari per poder 
reposar l'experiència, agafar noves perspectives, estimar els dubtes, reconduir 
rutes i asseure objectius. “El temps no només és necessari per a la recepció 
d'alguna cosa, sinó que un treballa amb el temps, al marge de si es tracta d'un 
concepte temporal o no” (Walther, 2017, p.15).↘

[Nov.2019 → Jul.2020]
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[2] Mireia Sallarès cita una frase d’una amiga seva mexicana a l'entrevista "De què par-
lem quan parlem de l'amor" a Els Matins de TV3.

2→COMENÇAR DES D’UNA BATALLA PERDUDA
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↘ El temps forma part del projecte. Així i tot, tenim la costum de començar els 
processos a l'inrevés, la incertesa espanta i davant d'aquesta, planifiquem el 
temps de manera estricta, volem saber el final abans de començar. Tanmateix, 
en el recorregut es troba també el projecte i en aquest cas és ben bé així. 
Entendre que l'experiència és totalment vàlida suposa un gir en la metodologia, 
conceptualitzem després de fer. És a dir, fer sense saber però sabent, que d'una 
manera o altra és el transcurs que ha seguit el projecte. De cada experiència 
viscuda han sorgit noves conclusions i noves preguntes. 

Així doncs, el projecte és procés, es podria continuar dibuixant fins on es 
volgués. És una peça, feta de moltes peces, que no s'atura però té capítols finits. 
M'agrada pensar que funciona per etapes i per tant evoluciona, no se sap mai 
quin serà el pas següent.

12 │Introducció Pedra, cadira, pilota

● En apropar-nos també descobrim que la roda forma  

part d'un conjunt. 



La quotidianitat és un espai complex, es troba plena de rastres objectuals que 
contínuament viatgen, conflueixen i oscil·len, això fa interessant observar-los i 
posar-los en diàleg. Captar i interpretar aquests rastres des d'un altre punt de 
vista, un que s’escapa de l’ús i del context habitual, permet relacionar aquestes 
agències amb nous conceptes, espais o usos. Fer-ne un estranyament, activant 
altres possibles lectures. Igual que fa el l’artista conceptual Joseph Kosuth a 

Una i tres cadires(1965), el qual treballa sobre els sistemes de  
representació fent èfmasi en la relació entre la imatge, la paraula i el 
concepte; desactivant així, processos d’interpretació convencionals. 
Què és una cadira, el que sé, el que veig o el que llegeixo? 

Desafiant allò que donem per suposat que sabem, per 
exemple, una sabata serveix per cobrir el peu, desplaçar-nos, 
recolzar-nos… però això és tot? Doncs potser no. Més enllà de 
les relacions lògiques i habituals que ja coneixem, la sabata no 
només es caracteritza per aquests usos. També li podem atribuir 
protecció, comoditat, moda, classicisme, regal. I de sobte, al 

generar més relacions, veiem que, per exemple, la protecció no només l’atribuïm 
a una sabata sinó també a un refugi, a un llit o a un secret. Al cap i a la fi, un 
cop es van establint vincles entre els conceptes, es va generant un teixit més 
gros que realment no és abstracte sinó que pel contari, té tot el sentit del món 
i que demostra i posa sobre la taula una interconnexió real entre nosaltres. Els 
vincles que s’estableixen entre els objectes no generen una xarxa independent a 
la humana, ben el contrari, nosaltres hi formem part, perquè vivim al món. 

Per tant, som també aquest conjunt de relacions. Com bé defineix la filòsofa, 
assagista i professora Marina Garcés:

“Un món poblat de sentits, de cossos, de gestos, de 
relacions… en un món comú, que no és de ningú sinó en el 
que estem tots, també les coses, implicats. (…) Un nosaltres 
que ja no és només personal, o que és personal de manera 
local i intermitent. Un nosaltres que ni tant sols és 
només humà, sinó que incorpora el conjunt de lo sensible”  
(Garcés, 2013, pp.120-121)

3→RELACIONAR A PARTIR DEL NO-RES [Nov.2019 → Jul.2020]
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A través de l’observació de la quotidianitat i tot el que s’hi genera, anirà teixint 
aquesta xarxa de relacions. Una xarxa de realcions basada en l’exploració 
d’aquelles coses normals i corrents (evidents, inútils i obsoletes), connectant 
elements i conceptes en diferents temps i espais. És a dir, la rentadora del veí 
filmada al novembre manté una connexió amb la roda de cotxe a la platja del 
febrer, els dos objectes generen moviment centrífug i faciliten accions que fetes 
amb el cos humà resultarien més feixugues: rentar i desplaçar-se. 

Aquesta metodologia relacional i intemporal no es regeix per un ordre 
lineal, més aviat genera un mapa. Aquest agafa volum, no es pot explicar en pla 
perquè té una estructura rizomàtica, en termes de Deleuze i Guattari (1988). En 
concret, i en relació amb la metodologia del projecte, constantment es fa mapa 
en base l'experiència i les relacions que sorgeixen d'ella. És a dir, el mapa es 
dibuixa mentre es camina i per tant es construeix, no reprodueix, es va creant 
intuïtivament. És des del recorregut que s’intenta remirar la cartografia quotidiana 
composta per espais urbans, casolans i íntims, és a dir, una barreja de fragments  
de quotidianitats. 

Concretament és en la manera de mirar des d’on es dibuixa el camp de 
relacions del projecte. Buscar entendre a través de la càmera més enllà d’una visió 
contemplativa del món, d’una manera profunda i més pausada. Intentant escapar 
així, de la tempesta visual en la qual vivim immersos a diari que no s’atura, va 
desbocada i arrebossa informació. Marina Garcés (2009), explica que “lluny 
d'enfortir les nostres capacitats d'intercanvi, aquest mar d'estímuls requereix 
un consum individualitzat que alhora fragmenta la realitat i aïlla l'espectador-
consumidor que es relaciona amb ella". És a dir, aquesta sobreestimulació visual 
que rebem no ajuda a generar pràctiques introspectives de cada individu, més 
aviat l’aïlla de si mateix posant-lo fora del seu centre, i pendent de la mirada del 
seu entorn. Per tant, en l’experiència del mirar hi haurà la voluntat de recuperar 
els ulls sensibles que no només contemplen sinó que també s’impliquen, 
s’emocionen, poden tocar i són afectats per l’entorn. 

Aprofundint en aquesta búsqueda d’una mirada involucrada, introduïm la 
visió perifèrica. És una propietat de la retina humana plantejada a finals del s. 
XIX, la qual confirma que l'ull relaciona tot allò que està en el seu camp de visió 
tant enfocat com desenfocat (Pallasmaa, 2016). És a dir, la visió no és selectiva, ni 
totalitzadora, tampoc sintetitzadora, no prioritza un objecte pel simple fet d'estar 
focalitzat, sinó el contrari interrelaciona tot allò que veu al seu camp visual. Aquest 
concepte permet qüestionar les característiques que se li hi han atribuït a l'ull. 
¿Seria el mateix una societat que tingués en compte el desenfoc, i per tant no 
ho tingués tot sota control i poder? A la perifèria, l'ull manifesta la seva gran 
capacitat sensible, una visió que integra, acull i connecta. Aquesta pèrdua de 
control i immunitat que semblava infranquejable, cau. Marina Garcés relaciona la 
mirada perifèrica amb la nostra capacitat vulnerable:↘

4→COM UNA POSIDÒNIA
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↘ “A la perifèria de l'ull està la nostra exposició al 
món: la nostra vulnerabilitat i la nostra implicació. La 
vulnerabilitat és la nostra capacitat de ser afectats; la 
implicació és la condició de tota possibilitat d'intervenció. 
En la visió perifèrica està, doncs, la possibilitat de tocar  
i ser tocats pel món.” (Garcés, 2013, pp.112-113)

Per aquest motiu, he anat entenent que explorar a través de la càmera no 
comporta únicament practicar una visió focalitzada i contemplativa sinó també una 
d’involucrada, una que es deixa afectar per l’entorn que observa. És per això que 
en enregistrar he tingut diversos aspectes en compte: per una banda, interpretar 
la imatge va més enllà del focus i el centre, més aviat s’entén també des del 
conjunt, la perifèria i el desenfoc. Per altra banda, tenir en compte les qualitats 
corpòries de les agències, és a dir, les qualitats dels cossos i com són afectats 
per l’entorn més enllà d’una visió plana contemplativa. D’aquesta manera, 
gravar es transforma en una pràctica més tàcita. Podem contemplar una roda 
de cotxe reposant a la sorra, quieta i il·luminada, o bé observar com la roda és 
afectada pel seu entorn, mullada, tova, seca o calenta pel Sol. Per tant, entendre 
les experiències gravades des d’un punt de vista més tangible, permet generar 
connexions que potser des d’una condició d’espectadora no serien possibles. 
Així doncs, el canvi de percepció de la mirada cap a un ull sensible, em permet 
generar un diàleg, un intent d’apropar-me a allò que miro.“Els bons diàlegs, els 
que ho són de debò, no es poden preveure; tot depèn de les paraules iniciadores i 
de la capacitat d’escoltar” (Esquirol, 2015, p.53). És a dir, el bon diàleg requereix 
escolta, i per tant predisposició a entendre. Mirar també és escoltar i aquest és 
l'exercici que intento fer a través de la càmera.

El diàleg posa en relació, així que constantment s’anirà dibuixant un mapa 
de connexions que donaran sentit al projecte. Per exemple, curiosament la 
posidònia és una planta amb arrel rizomàtica, i aquesta, ha anat apareixent de 
diverses maneres al llarg dels mesos. Visitant la platja de Sant Adrià del Besòs 
just després del Temporal Glòria3, estava la sorra plena d’arrels de posidònia. Els 
corrents marins les havien arrencat del fons del mar i les havien arrossegat fins 
a la costa. Dos mesos després, d’excursió per Eivissa, creuant un riu vam veure 
que del terra sortien unes arrels similars, tenien la mateixa forma, eren arrels de 
canyissar. Tant una com altra eren rizomes. 

Podem dir que el projecte és com una posidònia, no té una estructura lineal 
i ordenada sinó més aviat rizomàtica, genera una xarxa: el conjunt de relacions 
que es connecten a través de l’experiència, i que configuren el projecte Pedra,  
cadira, pilota.

[Nov.2019 → Jul.2020]

03

[3] Forta borrasca de pluges i vents, produïdes entre el 19 i el 21 de gener del 2020,  
que van afectar concretament el sud-est d'Espanya i les Illes Balears. 
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● Barri de Gràcia, Barcelona



LA QUOTIDIANITAT
2

NOVEMBRE 2019_Començo a gravar el dia a dia. Jugo amb la càmera. M’habituo 

al seu pes i al seu camp visual. El món no es veu igual des de la petita cambra fosca, 

curiosament també és el món però vist des d’un altre punt de vista. Sense voler 

planificar, marcar i determinar allò que observo, gravo gaudint de l’ara. Em fixo en les 

quotidianitats subtils del dia a dia. Visc, convisc i d’allà aprenc. 

Del novembre al 
desembre del 2019



La casa és un lloc on no plou. Tant com si és en un pis enmig d'una ciutat, 
en una cabana feta de llençols o bé, una abraçada després d’un llarg 
viatge. No importen les mesures, els llocs o les formes, la casa esdevé 
un refugi físic i emocional on aixoplugar-nos i recollir-nos. És d'allà on 
entrem i sortim, i marxem per tornar-hi, “a casa s’hi torna perquè se’n 
surt” (Esquirol, 2015, p.50). És més, des de la casa és on s'inicia el 
viatge, el punt de partida on començar a dibuixar el trajecte partint 
d'allò més familiar cap a allò que es desconeix, per buscar, descobrir, 
reflexionar i retornar, però això sí, tornar amb noves perspectives.  
Després del viatge, el retorn a casa permet veure-la amb uns altres ulls; 
potser amb més perspectiva?

Breu experiment nº1 
Una persona es mira mútuament amb una altra tocant front 
a front. La seva imatge es desenfoca, els seus ulls es 
converteixen en un. La cara no sembla la mateixa; ulls, nas 
i boca es transformen. La manera de mirar-se no és habitual, 
normalment no ho farien de tan a prop. Les dues persones 
continuen sent les mateixes però ara es miren des d'un altre 
punt de vista; des de la proximitat i la pèrdua de focus.

És també des de la proximitat i el canvi de perspectiva, des d'on s'inicia el 
procés d'aquest projecte. Començant per remirar-se les mans, els peus, el 
punt de partida i l'entorn, és a dir, qüestionant-ne els fonaments, observant 
amb detall el que és familiar i conegut. I també, investigant petites coses 
del dia a dia que a vegades de tan a prop semblen invisibles però hi són. 
Són aquestes petites coses les que acaben construint la quotidianitat on  
trobarem les arrels i el refugi íntim de cadascú. És a partir del reconeixement 
de la pròpia localització, és a dir, des del lloc on parlo, visc o em situo que 
s'inicia el recorregut. La importància d’un pensament situat. On sóc? Des d'on 
parlo? Què m'envolta?

1→LA CASA

│La quotidianitat Pedra, cadira, pilota

«Donar aigua al cavall» és una acció que pot passar desapercebuda. 
Donant aigua es construeix un refugi, un espai de cura i protecció. 
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[Nov.2019 → Des.2019]

Diumenge 19:24 | Ens convertim en pedres 

quan ens sentim atacades?

Dilluns 14:17 | El coll és fràgil

Dimarts 10:31 | Des de cada cadira es té una perspectiva 

diferent del gerro de flors.

—19



● Barri de Gràcia, Barcelona





│La quotidianitat Pedra, cadira, pilota22

Dia de Nadal | Sembla difícil qüestionar-se què és l'estructura 
familiar. Acostuma a estar ben tallada, organitzada  

i cadascú té el seu lloc.



El punt de partida d’aquest projecte és la casa4 i d’aquesta, sortir cap a fora, 
a l’espai públic, allà on contínuament s’hi generen intercanvis d’objectes, 
ritmes, coses i persones. És un espai on el trànsit d’informació no descansa. 
Contínuament s’hi produeixen “escenes d’allò més normals” (Esquirol, 2015), 
com una persona corrents perquè arriba tard al bus, una altra estenent la 
roba o bé, una trobada d’amigues en un bar. Observar aquestes coses que 
aparentment són habituals del dia a dia, són des del punt de vista del projecte, 
el que fan la vida quotidiana interessant. I ben bé per què?

Com bé diu Josep Maria Esquirol (2015, pp.54-55), el significat literal de la 
quotidianitat és la vida que la persona “viu la majoria dels dies i, per això, la 
característica de la quotidianitat és més aviat la repetició i la rutina; però no 
exactament la repetició del que és idèntic (finalment sinistre i insuportable), 
sinó la repetició del que és similar, en una mena de síntesi entre allò que ja 
és conegut i allò que és una mica nou”. És a dir, la quotidianitat és similar i 
alhora diferent cada dia. Aquestes petites diferències marquen els principis i 
els finals de la nostra activitat diària. 

Tanmateix, la paraula contrast no és la primera que relacionaríem amb 
quotidianitat, però si aquesta no tingués contrastos, seria homogènia i per 
tant, idèntica. Per aquest motiu, el valor del dia no seria el mateix si no existís 
la nit, l’aniversari no seria especial si fos cada dia i el cap de setmana seria 
avorrit si cada dia fos diumenge. 

I és que aquestes senzilles repeticions juntament amb els contrastos són 
el que fan especial els dies de cada dia. Observar-ho resulta interessant, la 
quotidianitat es troba en un rec5 constant, amb l’error de costat i acompanyada 
de tocar, olorar i sentir. No es prepara, és irrepetible, senzillament es viu perquè 
és trajecte. És en l’experiència de viure el dia a dia on es troba l’essència 
del projecte; “no hi ha cap pressa, anem fent i endavant”(Vallvé, 2017). 
 

2→EL DIA A DIA

[4] Durant el desenvolupament del text em referiré al concepte casa no només en termes 
literals sinó entès com a espai íntim personal de cadascú. 
[5] Gravar en directe.

[Nov.2019 → Des.2019]
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És aquest espai compartit on les coses es troben en trànsit. És interessant 
sortir de casa per descobrir-te al carrer, escenari on—encara que no vulguis— 
entres en relació amb aquest trànsit d'agències de les quals et veus inter-
pel·lada, en contraposició a l'espai íntim, on la teva pròpia subjectivitat com-
prèn cada racó.

En sortir per la porta i començant a observar l’entorn, es produeix una 
cosa ben curiosa: la vida de cada dia. L’escriptor francès Georges Perec  
descriu aquest moment d’un dia qualsevol:

“Una àvia que empeny un cotxet; porta una capa. Un carter amb 
la seva bossa. Una bici de carreres fixada a la part posterior 
d'un cotxe molt carregat. Un tricicle de correu, una camioneta 
de correu (és l'hora de buidar les bústies?). Hi ha gent que 
llegeix caminant, n’hi ha poca, però n'hi ha”. 
(Perec, 1992, p.31)

Són situacions tan habituals que resulta estrany mirar-les amb interès. 
El nostre dia a dia acostuma a estar regit per una sèrie d'obligacions les quals 
determinen els nostres destins diaris. «Avui he d'anar a la feina, i a la tarda 
he quedat per anar al cinema. Demà tinc cita al dentista i després he quedat 
per fer un cafè.» Sigui pel que sigui, no acostumem a passejar pel simple 
gust de contemplar sense tenir l'objectiu de no arribar enlloc. Hi ha una certa 
pressió en haver d'arribar a un punt concret, costa deixar-nos fluir per la ciutat 
canviant el ritme i el tipus d'observació. Moltes vegades tendim a caminar 
posant la vista endavant o a terra (sobretot quan tenim pressa). Per contra 
ens sorprenem quan algun dia amb calma, ens posem a mirar cap amunt. Els 
carrers per on passes cada dia, de cop i volta, semblen uns de nous. Potser si 
comencéssim a cartografiar els llocs que habitem des d'un altre punt de vista, 
descobriríem que vagar i deambular és més entretingut del que sembla. 
I a poc a poc, els mapes que coneixem de la nostra ciutat anirien modelant-se. 

Potser els límits no serien territorials i fronterers, si no més aviat trans-
formarien aquests criteris habituals en uns de menys rígids i més naturals.

│La quotidianitat Pedra, cadira, pilota24

3→SORTIR AL CARRER
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Quan s’explora un lloc sense tenir en compte un temps delimitat i una ruta 
planejada, les dimensions de l’espai, les formes i el sentit poden passar-se a 
veure des d’un angle diferent a l’habitual. En concret, en l’espai urbà caminar 
sense destí no acostuma a ser gaire habitual, normalment tendim a tenir un 
punt de sortida, un d’arribada i el temps just per fer-ho. Canviar la manera 
de trepitjar i entendre els espais urbans fent-ho amb un altre ritme, sense 
metes i amb una mirada implicada per allà on es camina, és una experiència 
que no s'acostuma a practicar. Així i tot, encara que puguem recórrer rutes 
noves i desconegudes, el lloc que escollim té significació. Tal com diu l'artista 
Franz Erhard Walther, la importància del lloc és essencial per desenvolupar i 
entendre les seves obres i les de qualsevol altra autora. “El lloc en el qual 
estic. El lloc que escullo. El lloc a partir del qual m'estenc. Tot això està 
carregadíssim d'un significat existencial” (Walther, 2017, p.15). És per això, 
que totes les localitzacions que tenen lloc en el projecte tenen un per què, per 
algun motiu s’ha acabat allà. Les exploracions realitzades mantenen una sèrie 
de característiques semblants a les conegudes pràctiques que realitzaven els 
flâneurs, antecedents de les derives situacionistes explicades anteriorment.↘ 

[Nov.2019 → Des.2019]
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↘ Eren homes parisencs intel·lectuals de la primera meitat del segle XIX que 
passejaven per la ciutat amb l’objectiu “d’escapar de la normativa i perdre's 
en el laberint urbà” (Soy Camara, 2016). Caminaven sense destí, intentant 
respirar els petits detalls de la quotidianitat, contemplant sense rapidesa ni 
pressions. Passejant i observant cultivaven el pensament i l'expansió de la 
creativitat. A diferència de les derives situacionistes, buscaven més aviat la 
inspiració artística en el fet de passejar, en canvi els situacionistes feien de 
la deriva el projecte, una acció política transformadora (Paez i Blanch, 2013, 
p.122). Concretament, el mètode d'exploració del projecte comparteix aquesta 
manera de fer de la flânerie (vagareig). Així i tot, hi ha una diferència rellevant, 
l’exploració no se centra únicament en l'espai urbà, sinó en un paraigües 
més ampli, l'espai quotidià. “Per tant, la qüestió no rau en si interioritat o 
si exterioritat, sinó més aviat en quin tipus de trànsit, quin tipus de relació” 
(Esquirol, 2015, p.50). És més aviat la manera de mirar i de viure els espais, 
tant sent a l’interior de la casa com enmig d’una plaça. La cartografia dels 
espais serà recollida des d’un altre punt de vista, l’observació de les relacions 
i els vincles que s’hi produeixen serviran per cosir-ne el teixit. La connexió per 
tant, romandrà més aviat en la voluntat transformadora situacionista, fer un 
estranyament dels hàbits i la quotidianitat, que no en el passejar per passejar.
 

│La quotidianitat Pedra, cadira, pilota26

→ L'artista visual Francisco Navarrete Sitja treballa explorant els 

espais, les persones, les algues, els territoris... i tot allò que li des-

perten. A partir de diferents registres recull informació d'aquests 

espais. Posteriorment genera constel·lacions tàcites  

i visuals poètiques sobre les reflexions i l'estudi que ha anat gener-

ant a través del procés i la deriva.
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[Nov.2019 → Des.2019]

01 02

—27

Diumenge 10:06 | Dies després trobo una cistella de bàsquet. La pilota de ping-pong també 

dialoga amb la cistella. 

Dimecres 16:20 | A través de la pilota de ping-pong es dibuixa una conversa. La pilota va dibuixant 

esteles que salten d'una banda a l'altra.



● Barri del Guinardó, Barcelona





● Ciutat de Nablus, Palestina



UN VIATGE
A PALESTINA

GENER 2020_No estava planejat fer un viatge. Però inesperadament sorgeix 

l’oportunitat i acabem a Palestina. Amb un obrir i tancar d'ulls, ens trobàvem a 

l'aeroport de Tel Aviv a plena matinada però encara quedava camí fins a arribar 

allà on dormiríem. Primer havíem de passar per Jerusalem, Bethlehem (aquí en 

diem Betlem) i finalment arribar al camp de refugiades de Dheisheh. Desubicades, 

amb el cos remogut, l'emoció desenfrenada i molta por, vam arribar. La sensació 

d'estar totalment fora de lloc era molt viva, no hi havia confort ni privilegis, bé 

privilegis sí que els duiem dins la motxilla des de Barcelona. Dues personetes 

blanques occidentals acabaven d'aterrar al mig del camp. "Benvinguts, benvinguts" 

ens deien sempre que ens veien. Quina bona acollida ens donaven les persones 

que vivien en el camp de refugiades de Dheisheh.

3

Gener del 2020



Després de la Primera Guerra Mundial es 

posen els desapareguts territoris de l'Imperi 

otomà en mans de les potències vencedores. 

En concret, Palestina queda en mans del 

mandat britànic. Ja des de llavors es comença 

a parlar de la necessitat de crear una llar 

nacional pel poble jueu—argumentada amb 

una forta vinculació històrica— i aquesta llar 

es trobava a la mateixa Palestina. Anys més 

tard, després de la Segona Guerra Mundial, 

l'any 1948 es declara el naixement de l'Estat 

d'Israel. Pel poble palestí és anomenada la 

Nakba, "la catàstrofe". Des de llavors les 

guerres i els conflictes entre els dos pobles 

van en augment i s'agreugen fins avui dia. 

Al llarg d'aquests anys s'han anat fent 

diversos pactes per tal d'intentar conviure, així 

i tot l'Estat d'Israel, no els ha respectat.  

Tant és així, que actualment Palestina ja no és 

el que era. Ja des de la Nakba, l'Estat Israelià 

ha anat ocupant gran part del territori palestí 

de múltiples maneres. 

Actualment Palestina s'ha reduït i dividit 

en dues zones, la Franja de Gaza i Cisjordània. 

En concret des de 1948 fins a 1949 es 

produeix la primera guerra àrab-israelià la qual 

produeix que gran part de la població palestina 

hagi d'emprendre un èxode abandonant les 

seves cases i dirigir-se a territoris segurs. 

Per aquest motiu es van crear els camps de 

refugiades per poder donar lloc a tota aquella 

gent que havia de marxar de casa i després de 

setanta anys encara no ha pogut tornar.

│Un viatge a Palestina Pedra, cadira, pilota32

UNA BREU EXPLICACIÓ DEL 
CONFLICTE PALESTÍ

1952 ● Camp de refugiades de Dheisheh (UNRWA)

1959 ● Camp de refugiades de Dheisheh (UNRWA)

2013 ● Camp de refugiades de Dheisheh (UNRWA)



[Gener 2020]

Casa, refugi, marxar, camí, distància i proximitat. És en arribar a Palestina 
quan tots aquests conceptes agafen sentit en una paraula, viatge. Lluny dels 
llocs, les persones i les costums que estem acostumades a viure, ens sentim 
fora la nostra zona de comfort. Quan pel motiu que sigui s’abandona aquest 
espai que ens protegeix, en buscarem un de nou on poder tornar a sentir-
nos recollides. Viure és també sobreviure, i la supervivècia va molt lligada al 
refugi. Quan viatgem, sigui on sigui, busquem un petit racó on sentir-nos a 
casa. Però en canvi, quan som a casa, un dia de cada dia, l’alteració o nous 
moviments se’ns fan feixugs, “ens costa molt canviar, encara que només sigui 
canviar els mobles de lloc. Mudar-se suposa tota una història. Ens quedem 
al mateix barri, i si canviem ho lamentem” (Perec, 2001, p.111). És per això 
que emprendre un viatge (tant si és pel teu propi barri) refresca. Moure’s 

genera canvis. Sembla mentida com allunyar-nos de casa 
facilita fer-ne un estranyament, encara que sigui de manera 
inconscient. Quan la deixem de mirar de ben a prop, resulta 
més fàcil qüestionar-se coses que potser no acostumem 
a veure, sense voler-ho descobrim nous punts de vista, 
colors, costums, veus, etc. I en l'agafar distància, la pròpia 
localització i identitat ens permet ampliar les perspectives 
respecte al punt d'on parties.

Un cop surts de casa també en trobes d’altres, “que 
casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d’algú”, 
que ens deia Jaume Sisa (1975). Anem on anem, busquem 
llocs on sentir-nos segurs, on poder recollir-nos fràgils. 
Aquest recolliment íntim “és sempre habitació, i no murs” 
(Esquirol, 2015, p.39).

1→MARXAR DE CASA
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Petit parèntesi, Lanzarote. Una illa Canària ben curiosa, bàsicament el seu sòl 
està cobert de restes volcàniques. Els seus paisatges són de color terrós, hi 
ha poca vegetació. És una illa de clima àrid i pluges irregulars. El terra està 
recobert de lapil·li6 o cendra volcànica. Donades les seves característiques 
geològiques, des de fa molts anys el conreu de la vinya utilitza un sistema ben 
particular. Es caven forats a terra i al centre s'hi planta la vinya. El sòl que 
envolta la vinya absorbeix i reté la humitat que la planta necessita per nodrir-

se. A més a més, es construeix un petit mur de pedres a la part 
exterior del forat. Aquest protegeix la vinya dels vents o de les 
possibles caigudes de pedres que la puguin fer malbé.

Tornem als murs, un mur de pedres. Sembla mentida 
com el mur de pedres lanzaroteño, protegeix i fa créixer la 
vinya, però en canvi un altre mur serveix de frontera entre dos 
o més territoris. Com seria en aquest cas, el mur de Palestina 
o Barrera israeliana de Cisjordània. L’any 2002, l’Estat d’Israel 
el va començar a construir argumentant que creien necessari 
protegir la població israeliana dels múltiples atacs palestins. El 
mur suposava un manifest físic del conflicte que era vigent des 
de 1917, i que després de la Segona Guerra Mundial, no feia 
més que agreujar-se. Aquesta gran paret actualment fa més de 
700 km de llarg, rodeja Cisjordània i continua sent un símbol de 
submissió, disgregació i por. El conflicte segueix viu i és molt 
complex.

En aquest cas, la Barrera israeliana de Cisjordània es va 
construir amb l'objectiu de protegir la població israeliana i per altra banda el 
mur de les vinyes, també es va construir amb l’objectiu de protegir. Realment 
el concepte protegir es pot entendre des de molts punts de vista. Què vol dir 
protegir-se? Per fer-ho és necessari excloure o discriminar? És vàlid defensar 
casa teva quan el preu a pagar és la destrossa de la casa de l’altre? És ocupar 
o protegir? Sovint quan ens protegim oblidem l’alteritat. Al llarg de la història 
“s’ha batallat per minúsculs trossos d'espai, un tros de turó, uns metres de 
costa, unes crestes rocoses, la cantonada d'un carrer. La mort es va endur a 
milions d'homes per una lleugera diferència de nivell entre dos punts separats 
moltes vegades per menys de cent metres” (Perec, 2001, pp.114-115). La 
protecció pot desencadenar guerra i en conseqüència desig de separació, 
conquesta i frontera. 

El mur de palestina és un límit fronterer. Però ben bé, quina diferència hi 
ha entre un límit i una frontera?↘

2→LA FRONTERA

[6] Fragments petits de lava que s'expulsen quan el volcà 
erupciona. (Wikipedia)

│Un viatge a Palestina Pedra, cadira, pilota34

● Lanzarote, 1969. 
(National Geographic)



↘ Una frontera és una separació física i/o política de dues o més terres. Una 
negació mútua de l'altre, tu no ets jo perquè jo no sóc tu i tampoc podem ser 
el mateix pel simple fet d'haver nascut en coordenades diferents, o per religió, 
privilegis, etcètera. La frontera també és un límit, i és imposat, és polític, és 
control, és burocràtic i no té res a veure amb el territori geogràfic o amb la gent 
que hi viu. D’altra banda, té molt a veure amb racisme i amb classisme, ja que 
és un límit que impedeix la sortida per algunes però en canvi per altres és fàcil 
de traspassar. Té relació amb la propietat, protegir allò teu, allò nostre. Però 
qui és l’altre i perquè m’haig de protegir d’ell?

Lluny de la frontera, el límit ens apropa a una coneixença de l’espai, 
dels principis i els finals. El sentit de la finitud hi és present en tot moment. 
Entendre els límits, tant físics com mentals, és també saber cuidar-nos. 
Reconèixer-los ens proporciona una coneixença personal i alhora mútua; 
empatia. I és que els límits també poden ser emocionals, és, per exemple, 
saber dir: “no ho vull fer, això em fa por”. És tenir-nos en compte sabent que 
podem ser ferides, sorpreses, abraçades o estimades. “L’experiència de la 
finitud, va intrínsicament lligada a l’experiència del comú” (Garcés, 2013).

● Jerusalem, 2004

[Gener 2020]

● Ciutat de Nablus

→ L'artista Francis Alÿs viatja a Jerusalem on allà realitza el projecte de The Gree Line.  
L'any 1949, després de l'armistici àrab-israelià, es va pactar una línia de demarcació a la ciutat de 
Jerusalem. Alÿs reivindica que al llarg dels anys aquests límits han estat desobeïts per part de l'Estat 
israelià, dibuixant així, la coneguda línia verda amb un pot de pintura.
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● Ciutat de Nablus, Palestina



Ciutat de Tel Aviv, Israel  ●



És complicat entendre's des de l'empatia, si ens mirem amb desniv-
ell entre nosaltres; "Tu estàs per sota meu i jo per sobre teu”. Des 
de la posició d’estrangeres, enmig de Palestina, els privilegis es-
taven més vius que mai. Caminant pels carrers del camp de Dhe-
isheh ens sentíem estranyes, ben lluny de casa i en un lloc contra-
ri al concepte d'urbanitat, comunitat i quotidianitat al que estàvem 
acostumades.

El dia a dia d'aquelles persones era ben senzill, intentaven ti-
rar endavant, fos com fos. Feien vida tot i no tenir cobertes les ne-
cessitats bàsiques com habitatge digne, aigua potable i electricitat 
a totes hores. L'Estat israelià actualment els hi talla diàriament la 
subministració d'aigua i llum. Sigui l'època de l'any que sigui, els 
talls de llum són freqüents. A més a més, l'aigua es dóna amb 
comptagotes, per això l'emmagatzemen en bidons sobre les teu-

lades. La precarietat a Palestina té forma de bidó. Viuen amb por i incertesa, 
mai saben què pot passar demà, per això viure l’avui per la població palestina 
agafa importància, les converses, els comerços, les cases, l’ordre, tenen un 
ritme diferent.

La història d’aquelles terres resisteix amb el coneixement oral, la tradició, 
el reunir-se i l’explicar. Gran part del que han viscut com a poble no s’explica 
globalment de la manera que creuen que és i voldrien. Reivindiquen la seva 
història, recuperar les seves cases i drets. "Aquí pels Palestins qualsevol per-
sona que vingui i vulgui conèixer què està passant, estarà fent un bon servei. 
Qualsevol que vulgui venir i veure més enllà del que se suposa que han de 
veure o saber, serà una cosa extremadament important per nosaltres", tal com 
expressa Rima Hamami, antropòleg resident a Jerusalem, en una entrevista 
realitzada per Francis Alÿs al projecte The Green Line(2004). Actualment, el 
conflicte que viuen no està solucionat, en l’àmbit internacional majoritàriament 
es fan orelles sordes. Per aquest motiu, pel poble palestí, el fet que hi hagi 
persones que vagin a conèixer les seves terres i història és molt important. El 
boca a boca és l'eina i la força. 

Els cactus i el poble palestí tenen moltes coses en comú; poca aigua, 
vida i resistència.  

És en aquest context de precarietat (produïda per circumstàncies con-
cretes) que la comunitat es fa evident. Com s’ajuden i es relacionen. Com et 
cuiden quan no ets de casa i et conviden, t’acullen i et donen tot el que tenen. 
El carrer estava ple de pa de pita dins de bossetes de plàstic penjades a qual-
sevol lloc. En desapareixien i en sortien de noves, plovia i allà seguien.↘

3→RESISTÈNCIA I PRECARIETAT

│Un viatge a Palestina Pedra, cadira, pilota38
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↘Més tard vam descobrir que era habitual penjar pel carrer el pa que et sobra-
va i que encara estava en bon estat perquè qualsevol altra persona el pogués 
utilitzar.

Tot i la precarietat que vivien les persones palestines, es pensava en 
comunitat. “El resistent no anhela el domini, ni la colonització, ni el poder. Vol 
abans que res, no perdre’s ell mateix i també, d’una manera molt especial, 
servir els altres. Que en cap cas es confongui amb la protesta fàcil i tòpica; 
la resistència sol ser discreta” (Esquirol, 2015, p.9). En aquesta resistència 
comuna, estava clara la importància del viure. I realment en aquell teixit de 
relacions personals, en les maneres, el tracte i la proximitat.  

A partir d’aquí, vaig entendre l’essència del projecte. Es trobava aquí, en 
la senzillesa de viure, en la importància dels nostres vincles i saber-los cui-
dar. El valor de les nostres fragilitats, del cos, és a dir, el reconeixement de la 
nostra condició vulnerable. A la vegada, replantejar l'existència de rols i posi-
cions de poder que sovint utilitzem per relacionar-nos. Com seria possible fer-
ho d'una altra manera? I per últim, la importància del diàleg per entendre'ns, 
encara més sabent que no cal parlar la mateixa llengua perquè així sigui.

[Gener 2020]PECES FORMALS

—39

Peça: On està el mar? 
A Cisjordània no hi ha mar. Antigament era un poble que tenia costa, 
però ara ja no. Només la Franja de Gaza en té i aquest mar es troba 
contaminat i normativitzat. No és una costa qualsevol, és un mar en 
guerra. Hi ha falta d'aigua en molts sentits. 
A més, el poble palestí té els recursos d'aigua regulats, per aquest 
motiu disposen de bidons d'aigua per emmagatzemar-la. 
Anotació: només hi ha tres fotografies, les que es troben al final del 
vídeo, que no són de Cisjordània són a Tel Aviv.

Peça: Com un cactus 
Els cactus guarden l'aigua dins seu i així poden 
sobreviure. Igual que els cactus Palestina viu el seu 
dia a dia. Aquest fotollibre és un recorregut al llarg 
del viatge realitzat on a través d'un dietari es van 
explicant fragments del que es va viure.



A Palestina tot es reutilitza, no hi ha gaires infraestructures per reciclar les 
deixalles, les coses velles o en desús. Els objectes tenen molts usos, els 
seients de cotxe es converteixen en gronxador i a la vegada en cadires per 
descansar al terrat. Aquí, estem acostumades a que les coses desapareguin 
soles com per art de màgia, "tot està net i al seu lloc". A Palestina els ob-
jectes no marxen, conviuen. Els residus es queden dins l’espai urbà, així que 
agafen i reutilitzen la deixalla.

És en aquests rastres, que sense fer-ho de manera intencionada hi acabo 
fixant especial atenció. El conjunt de fotografies i vídeos realitzats al llarg del 
viatge respiren un interès similar. No hi ha gaires situacions on el cos humà 
sigui el protagonista, el focus acostuma a trobar-se en els objectes. Tant les 
taronges, com els cotxes o les cadires, parlaven de les persones i l’essència 
de les terres palestines. Els rastres objectuals dibuixaven el conjunt dels seus 
vincles interpersonals. No estaven pensats, senzillament vivien i transitaven. 
I aquesta exploració es va produir al llarg del passeig, buscant i observant. 
Concloent que en realitat, no feia falta el cos humà per parlar de persones, els 
objectes també poden parlar de vincles.

4→MIRAR ELS OBJECTES

│Un viatge a Palestina Pedra, cadira, pilota40

● Ciutat de Nablus

● Ciutat d'Hebron
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GENER 2020_Arribar a Barcelona, entrar al taxi i 

silenci fins a casa. Ben estrany, molt diferent. Després de 

dues hores de vol, sembla que tot quedi lluny, una memòria.  

Torno a estar a casa però res s'ha mogut, les coses estan a 

lloc. Això si, tu estàs diferent. És llavors quan es fa evident 

que has viscut una experiència i que des de la distància, 

has fet un estranyament de casa teva.

[Gener 2020]
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● Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona



ELS RASTRES

GENER 2020_Després d'haver aterrat a Barcelona i al cap d’uns dies d’haver 

pogut pair l'experiència, decideixo anar a fer una deriva per un lloc desconegut. 

Agafo el tram fins a una parada propera a la platja, lluny dels llocs turístics de 

Barcelona. Després del temporal Glòria intueixo que les platges dels voltants de 

la capital no hauran estat netejades amb tanta urgència. Amb incertesa, acabo a 

la platja de Sant Adrià del Besòs entremig de la desembocadura del riu Besòs i la 

ciutat de Badalona. El temporal ho ha deixat tot destrossat i les deixalles continuen 

intactes. A diferència de la platja de la Barceloneta, aquella ningú l'ha vingut a 

netejar. Les restes de natura morta es barregen amb residus produïts pels humans 

sobre la sorra. Alguna cosa m'ha portat a perseguir els rastres del temporal, tenia 

la intuïció que serien salvatges i descontrolats. I realment aquí, una platja bruta  

i desordenada, no és gens habitual.

4
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1→ESTUDI DEL RASTRE

│Els rastres Pedra, cadira, pilota44

Els rastres causats pel temporal, es trobaven barrejats 
aleatòriament els uns amb els altres. Des de lluny era difícil 
distingir què formava part d'aquella gran massa de residus. 
Quan t'hi apropaves, trobaves objectes d'ús quotidià com 
trompetes de plàstic, bosses de caramels o trossos de 
bicicleta. La majoria no estaven sencers, el contrari, trencats 
i incomplets. Els objectes es trobaven en un estat caòtic 
(comparant-ho amb l’estat habitual de la platja), no generaven 
atracció, ben el contrari allunyaven la majoria de passejants de 
la platja. Normalment aquesta, es troba preparada per gaudir-

la com a espai lúdic, perquè les persones hi vagin a passar una estona. La 
platja és un recurs turístic molt valorat i visitat. Les costes són gestionades 
pels poders polítics governants, els quals les mantenen netes i en ordre. Per 
tant, és un espai privatitzat, modelat pels desitjos i voluntats humanes. Tant 
és així, que no acostumen a ser salvatges, rocoses, plenes d'algues i animals

Però després del temporal, es trobava bruta, no generava cap mena de 
producció ni benefici, era inútil. Realment aquella allau d'objectes la convertien 
en un espai poc habitable i poc atractiu. Treure aquells residus d’allà per 
moltes no era pas una feina col·lectiva, no suposava cap implicació personal. 
Aquell espai era gestionat per l’administració pública, i aquesta mateixa era 
l'encarregada de gestionar la seva neteja. Per tant, els residus feia dies que hi 
eren, només calia esperar perquè en qüestió de temps algú passés a netejar-
ho. La platja, vista des d'aquest punt de vista, deixava de ser responsabilitat 
de totes. El més curiós és que potser algún d'aquells rastres havia viscut 
temps enrere en alguna de les nostres cases, després havien estat llençats i 
ara la marea, els havia portat a la platja.

Què tenien aquells objectes que els convertia a tots en deixalla? Tots 
havien perdut el seu valor com a béns, es trobaven al mateix nivell. Potser 
anteriorment el seu valor econòmic, simbòlic, etc., era diferent, però ara 
compartien la condició de residu. Eren objectes gastats, esgotats i rebutjats, 
la pèrdua de valor els havia conduït a ser brossa. Organitzats de manera 
aleatòria i horitzontal, cap agafava una condició de protagonisme per sobre la 
resta. Aquesta qualitat anul·lava les característiques individuals dels residus, 
conseqüentment els feia invisibles.↘
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↘ Partint d’aquesta invisibilitat, l’objectiu era buscar, reparar i cuidar aquests 
rastres abandonats, per així, poder generar noves narratives i significats. “Els 
conceptes generen formes i les formes generen conceptes.” Franz Erhard 
Walther, citat anteriorment, utilitza “el llenguatge com un material artístic de 
la mateixa manera que un escultor utilitza la pedra i el ferro” (2017, p.26-
27). Els rastres que es trobaven sobre la sorra de la platja eren formes i 
també conceptes. A més, el lloc on es trobaven també influïa en la manera 
de percebre'ls i interpretar-los. Aquella cosmologia de rastres manifestava 
un paral·lelisme amb la nostra manera de relacionar-nos. Estan els nostres 
vincles, igual que els rastres, fracturats, abandonats i inconnexos? Es troben 
en estat de deixalla? 

“Per bé o per mal, vivim en mans dels altres, atrapats en les mans dels 
altres, en els residus dels altres. D’això és del que estem escapant cada dia” 
(Garcés, 2013, p.65). Escapem de comprometre’ns les unes amb les altres 
en aquesta vida que és compartida. Dia a dia, vivim exposades a l'error, al 
canvi, al temps i al desgast, som vulnerables. Potser podem viure pensant que 
no, que som autosuficients, però les deixalles han tornat des del fons marí i 
es troben a la sorra, nues i abandonades. Es troben en estat de crisi i és en 
aquest punt, quan la fragilitat que comparteixen es fa evident. Davant d’això, 
no hi haurà altra opció que reutilitzar-les i reinventar-les, generant així vincles 
que reconnectin des de la sostenibilitat. Les deixalles parlen. 

[Gen. i març 2020]

PEÇA FORMAL

Els rastres tornen
La platja de Sant Adrià del Besòs es 
trobava plena de rastres aleatoris, qui 
sap d'on venien? Sobre la platja creav-
en un entorn diferent de l'habitual. 
Barrejant imatges digitals en color  
i analògiques en blanc i negre, la peça 
audiovisual s'endinsa dins aquell tros 
de platja afectat pel Temporal Glòria. 
En aquell espai aparentment brut 
també conviu la poesia.
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● Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona



GENER 2020_Al cap de dos mesos, fent una excursió 

per Eivissa enmig d’uns penya-segats, ens trobem tres 

cadires de plàstic. No entenem què fan allà, ordenades 

l’una sobre l’altra envoltades de paisatge verd i verge. 

Aquelles cadires algú les havia portat allà. Desmuntant la 

posició en què es trobaven apilades, vam decidir penjar-les 

dels arbres i generar composicions. Les cadires flotant i 

amb l’horitzó de fons, despertaven múltiples significats. 

—47
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2→OBJECTES DEIXALLA

│Els rastres Pedra, cadira, pilota48

Les cadires penjades d'una branca, leviten. Justament fan allò 
que no és habitual en una cadira, deixar de tocar de peus a 
terra. En aquest cas la funció, l'ús i les formes canvien, ja 
no sostenen un pes, més aviat floten i per tant els conceptes 
que habitualment relacionem amb la cadira es transformen. 
Aquí, s'estableix una relació amb la investigació del rastre feta 
anteriorment a la platja: canviar el punt de vista d'entendre i 
mirar l'objecte. Es produeix una fortuïta relació amb el projecte 
de Mireia Sallarès (2019, p.33) sobre la trilogia dels conceptes 
deixalla: la veritat, l'amor i el treball, els quals fa anys que 
investiga. Sallarès investiga entorn aquests conceptes tan 
immensos i comuns del dia a dia, i per fer-ho viatja a diversos 

països de contextos diferents a Barcelona (ciutat de procedència). És a dir, una 
de les seves condicions per treballar és fer-ho des de la posició d'estrangeria. 
A partir del viatge coneix un lloc nou i aprèn a través de l’experiència. L’autora 
creu que la investigació sobre la veritat, l’amor i el treball podrien fer-se a 
qualsevol lloc, no van lligats a un territori en concret perquè les persones els 
vivim siguem d’on siguem i per tant, val la pena explorar-los. Sallarès creu que 
necessiten ser repensats:

“Perquè, malgrat que són conceptes fonamentals, el fet que 
no siguin quantificables els ha restat valor. Perquè no hi 
ha període de la història recent que no els hagi explotat 
i desgastat, fins a buidar-los de sentit. Així que podem 
dir que ara estan en crisi i són deixalla. Però hem de 
trobar les maneres de reciclar-la perquè són concepte 
als quals la humanitat no pot renunciar sense posar-se 
en dubte a ella mateixa. S'ha de redefinir i transformar.”  
(Sallarès, 2019, p.33) 

Tanmateix, aquests conceptes “tenen la capacitat de produir i reproduir” 
(Sallarès, 2019), dit d’una altra manera, per amor podem repetir o canviar 
hàbits de la nostra vida a quotidiana. Per tant, el projecte de Sallarès i els 
seus anomenats conceptes deixalla, inspiren la creació personal del meu 
concepte: objectes deixalla. Quin conjunt de característiques reuneix aquest 
concepte? Poder desplegar en tant que investigar, esgotar i rebuscar l’objecte, 
és a dir, reinterpretar-lo. Quina és la seva morfologia, el seu ús, l’espai on 
es desenvolupa, etc., en definitiva reciclar-los a nivell conceptual. Com bé diu 
Josep Maria Esquirol (2015, p.59) “el món de les coses no coneix la mort, 
només la transformació.”↘

•

•

Sant Adrià

Eivissa



↘ I aquests objectes deixalla, aparentment esgotats, també poden transformar-
se. Els objectes deixalla que hi havia a la platja eren rastres morts que 
segurament acabarien a un abocador.
Per dur a terme l’exploració, vaig fer ús de dues càmeres, una de vídeo i l'altra 
una càmera fotogràfica analògica que portava un carret en blanc i negre. 
Curiosament, mesos més tard en revelar el carret, resultà que estava caducat. 
Les fotografies que van sortir respiraven un aire molt diferent de les de la 
càmera digital, les fotografies no semblaven tretes del mateix lloc. El carret 
en blanc i negre mostrava un conjunt de fotografies que semblaven quadres 
pintats, natura morta i alhora més viva que mai. Les mateixes coses, no 
semblaven les mateixes, l’aspecte era tan diferent que podia arribar a generar 
sensacions oposades. 

En aquell moment, les imatges en blanc i negre tenien encara més 
significat. Levitaven entre la vida i la mort, agafaven força. El context on es 
trobaven ja no semblava que fos enmig d'una platja ordinària qualsevol, sinó 
un espai-ficció. Semblaven fongs, insectes, fems, brutícia, mala herba, però 
alhora, estaven ben vives. Eren rastres que resistien, es feien escoltar d'una 
manera diferent.

—49
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● Es hortets d'en Guillem, Eivissa



● Es hortets d'en Guillem, Eivissa



Es hortets d'en Guiellem, Eivissas ●



● Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona



Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona ●



● Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona



Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona ●



● Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona



Platja de Sant Adrià del Besòs, Barcelona ●



● Barri del Guinardó, Barcelona



ELS MOBLES

GENER 2020_És dijous, dia dels mobles al carrer al barri del Guinardó. Així 

que em llenço a fer una deriva de nit amb l'objectiu d'explorar a veure què hi 

trobo. Amb una càmera a l'esquena començo a buscar mobles. En un principi, 

no pensava interactuar amb els objectes que em trobés, però espontàniament 

començo a moure'ls i a generar noves formes. Em sorgeixen ganes de construir, 

remoure i compondre. Anteriorment no havia jugat amb els rastres que m'havia 

trobat. Arribo a casa sense saber ben bé què en volia treure d'aquesta deriva, 

només sabia que buscava trobar-me un tipus de rastres concrets: mobles 

dipositats al carrer.

4
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→ Peter Fischli i David Weiss desenvolupen un treball d'equilibris amb objectes 
durant el 1984-1986. A partir d'aquest projecte, l'any 1987, transformen les escenes en 

moviment, generant situacions casuals dins un magatzem amb els mateixos objectes. 
D'aquí van sorgir unes seqüències cinematogràfiques. 

Fischli i Weiss, juguen a partir d'objectes deixalla.

1→EL DIA DELS MOBLES AL CARRER

│Els mobles Pedra, cadira, pilota60

Després de les experiències viscudes anteriorment, sorgeix un 
nou objectiu: trobar dins l'espai públic de la ciutat, objectes 
deixalla de manera senzilla i repetida. Un esdeveniment que 
correspon molt a aquest objectiu és el dia dels mobles al carrer, 
molt usual a la ciutat de Barcelona. Cada barri té assignat un 
dia diferent de la setmana per deixar, de vuit a deu de la nit, 
els mobles i estris domèstics que ja no utilitzen al carrer. És 
un moment on moltes persones aprofiten també per recollir 
els mobles que altres hi deixen. En cas que ningú els agafi són 
recollits per un servei de l'Ajuntament de manera gratuïta. Aquest 
interval de temps entre que es deixen i s’agafen els mobles és el 
que fa interessant aquest moment.

Els objectes es desplacen de l'espai íntim al públic i 
viceversa. Es deixen al carrer sense demanar res a canvi, 
no hi ha objectiu d'intercanvi o ànim de lucre, senzillament 

és per qui ho vulgui. Qualsevol moble té el mateix valor un cop es deixa 
al carrer, no hi juga el valor econòmic. De fet els objectes carreguen un 
valor més aviat històric, no són mobles nous sinó de segona mà. Això ho 
converteix en una cadena de reciclatge, els objectes deixalles tornen a ser 
utilitzats. Realment, el dia dels mobles al carrer parteix d'un funcionament 
poc habitual dins el context capitalista al qual vivim. A més, el concepte 
de propietat al llarg d’aquestes dues hores de transició es troba en stand 
by. Quan els mobles són al carrer no són propietat de ningú, en canvi quan 
són dins de casa acostumaríem a dir el meu moble. Un cop són al carrer 
ja no és possible saber quin és el seu destí. Per tant, és un exercici de 
desprendre's del concepte propietat, saber deixar anar, donar, buidar i no 
esperar res a canvi. Els mobles en sortir al carrer es creuen amb altres 
agències. Curiosament això genera un vincle entre la casa i el carrer dins 
el mateix context quotidià. Entren i surten de casa, i inicien o acaben un 
viatge. És a dir, s’acaba generant un cicle que relaciona interior-exterior  
i principi-final. 
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Peter Fischli i David Weiss

[Març 2020]

En acabar la deriva nocturna sorgeix la necessitat de tornar a connectar amb 
l'eix vertebral: què investiga aquest projecte? Investiga la quotidianitat, els 
vincles humans i les relacions entre els objectes i els rastres. Per això, fer 
una mirada enrere resulta necessari per poder continuar endavant, després 
d'aquesta última experiència és imprescindible entendre i relacionar tot allò 
que s'ha viscut fins aleshores.

Objectes com la pedra, la cadira i la pilota, han anat sorgint de múltiples 
maneres al llarg del procés tant físicament com a través de formes, conceptes 
i altres objectes i rastres. Per tant, no apareixen de cop i volta, més aviat 
es recuperen del mateix procés. Són també objectes deixalla, d'ús comú, 
quotidians, accessibles i usuals. Per aquest motiu, em resulta interessant 
reciclar-los i reinterpretar-los des d'un punt de vista diferent de l'habitual.
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● Lost and Found, 1984.

● Outlaws, 1984.

● The Secret of the 
Pyramids, 1986.

● The Way Things Go Go, 1987.

2→ACABEN LES DERIVES
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Del març al Juliol del 2020

MARÇ 2020_Després d'haver viscut totes les experiències al llarg d'aquests 

mesos, necessito parar i entendre què he viscut.



1→LA PEDRA, LA FRAGILITAT I EL PES

Pedra, cadira, pilota

QUAN LA FRAGILITAT S'AMAGA
Com la sensació de fer-se pipi al llit, ningú sabrà mai que has passat tota la 
nit secant els llençols. Tan senzill com no voler-se sentir ridícula, fràgil i petita. 
Igual que el plor, els dubtes o la ràbia, mostrar-se en un estat íntim al món 
no resulta senzill. Som cossos vulnerables i replets de preguntes. Busquem  
refugi, un aixopluc on poder sentir-nos fora de judici. Tracem límits emocionals, 
línies invisibles que posem per protegir-nos dels quals, anem entrant i sortint. 

Perdre la por a mostrar les nostres fragilitats és un poder poc conegut. 
Deixar-se sentir fràgil no és senzill, la mateixa paraula ja connota un caràcter 
pejoratiu: derrota, desequilibri i pèrdua de control. Ens despullem realment? 
Resulta curiós remirar la fragilitat des de la perspectiva del nu (entès com a 
gènere artístic) i la nuesa (estar despullat). L'escriptor, professor, crític d'art i 
pintor britànic John Berger (2016) desenvolupa una reflexió envers la diferència 
d’aquests dos conceptes: 

“Estar nu és ser un mateix. Ser un nu equival a ser vist 
en estat de nuesa pels altres, i no obstant això, no ser  
reconegut per un mateix. Perquè un cos nu es converteixi en un 
nu cal que se’l vegi com un objecte. La nuesa es revela a si 
mateixa. El nu s'exhibeix. Estar nu és estar sense disfresses.”  
(Berger, 2016, p.30) 

Ens mostrem vulnerables? Ho fem en un estat de nuesa o al nu? On situem el 
nostre eix personal, l’autoconfiaça, dins nostre o en les mirades de les altres? 
Potser conèixer les fragilitats és treball d'autoconeixença, consciència del ser. 
Reposar l'eix dins nostre, amb confiança i no en les mans de les altres, ens 
permet sortir amb calma, sense estar pendent de l’altra. Deixant enrere la 
sensació que teníem a classe al copiar al del costat, amb silenci intentant 
fer un joc d'ulls per copiar sense ser vista. En aquell moment ple de nervis i 
dubtes, la nostra confiança i fragilitat la dipositàvem en l’examen de la compa-
nya de davant. S’acabava l’examen i amb sensació de buit sorties al pati, se-
gurament aprovaries, però la buidor seguia. Igual que el pipi al llit, amagant-nos 
per no voler-nos sentir ridícules, fràgils i petites.↘
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Un dia fluix li agafa el plor fort. 
El cos es paralitza, s’estira al sofà, ningú l’escolta, la casa és buida. Però no crida, 
silenci, no es pot moure. Dins seu va creixent un pou rígid, cada vegada més gros. 
Plora, té coses a treure però ara és una pedra, ni pot ni vol escopir el que té dins. 
(temps entremig) Però, mou un dit, posa un peu a terra i comença a ballar. A destemps, 
amb ulls inflats es mou i canta desafinant. Ja no és una pedra. 
És moviment i crit.



[Març 2020 → Jul. 2020]

↘ Tornem als límits, a les fronteres personals, aquelles que ens esforcem a posar-nos davant del món per 
no ser vistes i descobertes; no t'apropis, no em toquis, aquí no hi entris. Que potser tenim por a l'altre? 
Al lligam? Al contagi? A la proximitat? “La nostra supervivència depèn no de la vigilància i defensa d'una 
frontera, sinó de reconèixer la nostra estreta relació amb els altres” (Butler, 2009, p.82). Com Butler ex-
plica, la nostra defensa no es troba en l’individualisme sinó en el reconeixement i en entrar en contacte 
amb el nosaltres. Dit d’una altra manera ben senzilla, en un estofat de llenties el conjunt d'ingredients 
s’interrelacionen convertint-se així, en el plat calent de sobre la taula, és a dir, la llentia sola no fa l'esto-
fat. I realment passa el mateix amb la cadira on seiem, la música que escoltem, la casa on vivim o la mar-
ca del melic que tenim a la panxa, tot plegat respon a la intersubjectivitat del nosaltres. Ser un individu 
únic i autosuficient resulta complicat, ens necessitem els uns dels altres. Som caducs, finits, i com bé ex-
pressa Marina Garcés (2013, p.30) "on no arriba la meva mà, arriba la de l’altre", formem part d'un comú: 

"L’altre ja està en l’aire que respirem, a l’accent de les nostres paraules, en els 
òrgans del nostre cos, en els objectes que manipulem, en qualsevol de les nostres ac-
cions. Exposar-se al món és perdre la por a la proximitat, la por a la vida material d’un 
nosaltres que excedeix l’àmbit de la comunitat humana.” (Garcés, 2013, p.134) 

De gotes està feta la pluja, i de pedres la muntanya. 

LES QUALITATS DE LA PEDRA
Apropar-se a la delicada proximitat personal, tampoc és fàcil. Davant d’això, engeguem mecanismes de 
defensa. Murs, contencions i bloquejos. Una pedra és rígida, pot aixecar parets, preses o muralles, però 
a la vegada també té la capacitat d’adaptar-se al temps, i de transformar-se amb l'entorn. De la paret 
passa a conviure a les profunditats d’un riu. És matèria essencial per concebre i construir la Terra, de 
fet l'ésser humà ja l'utilitzava per sobreviure al V mileni a.C. La pedra estén i potencia moltes capacitats 
corporals i psíquiques humanes com la força, la protecció i la fermesa. D'aquestes qualitats s'inventaven 
eines que li proporcionessin coses com el foc, el recipient, l'arma o la tomba. A més a més, les pedres 
també s’utilitzaven per constituir espais sagrats, com per exemple els menhirs o els dòlmens. 
Entrant en detall, un dolmen era un monument megalític que principalment servia de sepulcre. Un espai 
de transició entre la vida i la mort. A l'interior de l'estructura de pedra, s'enterraven els cossos en posició 
fetal, allà reposaven protegits i recollits. Els dòlmens esdevenien llocs de trobada que giraven entorn de 
rituals compartits i a la vegada acomiadant i imaginant la mort a l'uníson. La consciència de la mort pas-
sava a ser compartida. Per tant, els monuments megalítics construïen consciència col·lectiva, mantenien 
l'esperança i la protecció, generant així, un refugi comú.

Després de fer un gran salt en el temps, veiem que les propietats que se li atribueixen a la pedra 
continuen sent similars. I és que realment les capacitats que estén no només són físiques, sinó també 
psíquiques; tant pot convertir-se en un talismà i a la vegada una frontera separadora de territoris. També, 
en un espai domèstic (una casa), a la vegada una arma que ocasiona la mort o un petit souvenir que 
t’endús dins la maleta.

—69



Pedra, cadira, pilota

LA CONSCIÈNCIA DEL PES
La fermesa, la solidesa i la capacitat d'adaptació que té la pedra són qualitats 
físiques i comparteixen el mateix valor, el pes (potser molt evident, però no 
menys important). La condició pesant de la pedra constitueix la seva essència. 
On hi ha pes hi ha tangibilitat. És a dir, tot allò que pesa sabem que existeix 
i que, ens connecta directament amb la terra. Per altra banda, on hi ha pedra 
no hi ha moviment, tampoc es produeix el fet de nedar o el fet de volar, sinó 
la quietud. Podem dir, llavors, que tenir consciència del pes, també és existir. 
Nosaltres pesem, igual que les pedres i per tant, també som aquí.

La duresa de la pedra sembla impenetrable, però quan mirem al seu inte-
rior ens desvela que és tan senzilla com qualsevol altra. Igual que mirar el nos-
tre interior, aproximar-nos-hi acaba sent el mateix però ningú diu que sigui fàcil.

Estar físicament lluny o a prop és el mateix que sentir-se lluny o a prop? 
La proximitat i la distància són més fàcils d'entendre quan parlem amb unitats 
de longitud, «la meva àvia viu a Bèlgica i la seva germana a Barcelona, només 
es veuen un cop a l'any», és clar que la distància física separa, però no per 
estar lluny vol dir que no puguis sentir a prop, «es veuen poc, però es cuiden i 
s'estimen molt».

Però Martin Heidegger (1994, p.1) es pregunta: “Què és la proximitat 
quan, tot i la reducció dels més llargs trossos a les més curtes distàncies, 
segueix estant absent?” Podem respondre, la por a deixar-nos afectar? 
La por allunya la proximitat, ningú vol prendre mal, apropar-se també és implic-
ar-se. És per això que perdre la por a la proximitat amb el món i amb nosaltres 
mateixes, implica trobar-se amb la fragilitat. Remirar per entendre’ns i així 
poder reconèixer que; jo també ploro, també dormo i també tinc gana. Ser  
conscients de la fragilitat i el pes, existim i estem interconnectats. I què és el 
que pot fer canviar la manera de relacionar-nos distant, lleugera i supèrflua? 

“És la vulnerabilitat la que ens pot fer canviar de para-
digma i entrar en una era on ens sabrem part del tot i, des 
d’aquest sentiment i aquesta certesa, serà impossible no po-
sar les persones, el benestar i la sostenibilitat de la Terra 
al centre” (Andreu, 2020)

Per tant, les nostres vulnerabilitats ens permeten transformar-nos i ad-
aptar-nos a l’entorn sent més resistents, igual que les pedres. On hi ha pedra 
hi ha fortalesa i per tant, coneixement.
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Cadira que esdevé pedra

→ LÍMITS. Inspirada en una silueta d'una pedra, es dibuixa un límit al voltant d'una cadira. 
Anteriorment, parlàvem que entendre els límits, tant físics com mentals, és també 
saber cuidar-nos.



Pilota que esdevé pedra

Pedra, cadira i pilotaPedra, cadira, pilota72
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—73
→ QUIETUD. Una de les característiques de la pedra és la quietud, no es mou per si sola.  
És des d'aquesta quietud on es té presència del ser, del pes, com una illa enmig del mar.



2→LA CADIRA, LES POSICIONS I L'ALTURA

QUAN LA FRAGILITAT S'AMAGA
Mirar-nos als ulls sovint no resulta fàcil. Perquè no només suposa l'acció de 
mirar, sinó de descobrir-te davant de l'altre. Així doncs, com ens mirem entre 
nosaltres? Mostrem realment qui som? De quina manera busquem relacionar-
nos amb aquella persona amb qui entrem en contacte? John Berger, parlava 
de les mirades de conqueridor i conquerit, posant d'exemple les relacions dels 
colons britànics amb la població índia el segle XVIII. El poder, el control i la 
submissió tenien un paper important pel funcionament d'aquestes relacions. 
“La vista de l'altre confirmava a cada un la seva apreciació inhumana de si 
mateix” (Berger, 2016, p.96), és a dir, quan relacionar-se es converteix en un 
joc de dominis perd el sentit humà. Si entre nosaltres establim mirades que 
miren de baix cap a dalt o de dalt cap a baix, resulta complicat entendre'ns 
(fins i tot amb nosaltres mateixos). 

Sembla que les relacions de poder (basades en el gènere, la classe, la 
raça i les capacitats) s'han anat perpetuant històricament i actualment es 
continuen reproduint en diversos àmbits com l'econòmic, l'afectiu, el familiar, 
etc. Fàcilment construïm les nostres relacions en base una escala. En cada 
cas s'establirà un vincle diferent a causa d'aquesta matriu de desigualtats 
que travessa les nostres relacions. 

Posem pel cas un dinar familiar, un dia on tota la família s'ajunta 
i comparteix una estona singular. Al llarg d'aquesta estona i assegudes al 
voltant de la taula, aniran succeint diverses coses que denotaran els múltiples 
rols familiars. Hi haurà les veus que acostumen a parlar fort, d'altres que no 
parlen mai. Algunes que mai estaran d'acord i altres que intentaran posar 
pau. També hi haurà aquell que repeteix o l'altre que beu massa vi. Algú que 
acabarà el plat l'últim i d'altres que menjaran de pressa per fugir a jugar lluny 
de la taula. Però també hi haurà les persones que cuinen, les que estaran 
atentes de la conversa a mitges perquè han d'estar pendents del menjar. 
En qualsevol cas, dins el nucli familiar tradicional occidental hi ha diversos 
rols i cada un d'ells ve determinat per diverses característiques com l'edat, 
el gènere, el caràcter... Cal deixar clar que no parlem de rols bons i dolents, 
febles o forts, si no més↘

El joc de les cadires
Hi ha una rotllana de cadires, es troben dontant-se l’esquena mirant cap enfora. Hi ha 
una cadira menys que el nombre de persones jugadores. Quan sona la música, les jugadores 
comencen a fer voltes al voltant de la rotllana de cadires, però en el moment que la 
música para les persones han de seure ràpidament a la cadira més propera. Com que falta 
una cadira, sempre hi haurà alguna que es quedarà sense. Per tant, la persona que queda 
dreta s’elimina. Abans de continuar jugant, es treu una altra cadira de la rotllana i la 
música torna a sonar. A mesura que el joc avança, la rotllana s'anirà fent més petita  
i quedaran menys persones i cadires. 

Pedra, cadira, pilota74



↘ aviat intentem analitzar aquest espai tan proper i quotidià com la família on els rols i les posicions de 
poder també s'hi repeteixen. A vegades, qüestionar els nostres rols dins aquest espai tan íntim i personal 
resulta més difícil.

Tornem a la situació del dinar. Assegudes a les cadires i amb el menjar sobre la taula, la família 
es disposa a dinar. Cadascú seu a un lloc diferent de la taula i per tant, la visió i el record que tindran 
d'aquella escena serà diferent. És habitual, que els components de la família acostumin a seure sempre 
al mateix lloc, llavors el record dels menjars familiars tenen imatges més similars. Si al llarg del dinar 
anessin jugant al joc de les cadires, es generarien canvis i moviments. De fet, anirien seient a cadires on 
altres familiars s'hi havien assegut anteriorment. La percepció física de l'espai canviaria, viurien el dinar 
des de diversos punts de vista. Què passaria si el pare de la família, que sempre seu de cap de taula, de 
cop i volta canviés de lloc? Què passaria si les mares deixessin de retirar els plats per servir el segon i 
s'aixequés de la taula el pare, el tiet o el germà? 

Podríem dir doncs, que les cadires ordenen l’espai i en concret, la rotllana de cadires determina 
com es durà a terme l’activitat (tant el joc com el dinar). Des de cada cadira, la perspectiva del joc 
serà diferent per cada persona jugadora, encara que puguin ser similars, els seus punts de vista seran 
diversos. Per tant, el joc es conforma a través de l’experiència individual i col·lectiva de les persones que 
hi participen. El joc de les cadires transforma relacions perquè és compartit. “L’autosuficiència és una 
ficció que ja no se sosté: la trama que dibuixen els nostres cossos és densa, atapeïda, interdependent” 
(Garcés, 2013), Garcés reivindica conquerir la pròpia vida, que és també la vida compartida. Les cadires 
ordenades al voltant de la taula permeten concebre el dinar familiar i evidencien la interconnexió entre els 
familiars. Tan senzill com que “la vida en comú depèn del fet de menjar plegats” (Esquirol, 2015, p.8).

LES QUALITAT DE LA CADIRA
Reunir, conversar o compartir; per què podem relacionar aquests conceptes amb la cadira? Les 
característiques estructurals de la cadira possibiliten recolzar-hi el cos. La funció de la cadira és estendre 
l'acció de seure del nostre cos, és a dir, poder reposar-nos-hi. Aturar-nos i seure en una cadira ens 
permet estar quietes durant una estona prolongada. De manera implícita, si el cos està còmode, és 
més senzill establir una conversa llarga, una bona estona de lectura, una migdiada, o bé mirar una 
pel·lícula. La cadira s'ha convertit en un dels invents més reproduïts històricament, tant és així, que 
moltes vegades sembla que mútuament l'humà i la cadira hagin realitzat una mena de simbiosi.  
Quan veiem dues cadires donant-se l’esquena, les podem relacionar amb una situació de conflicte. Unes 
de juntes i plegades, amb ordre, harmonia i equip. Una davant de l'altra, voluntat de diàleg. Per tant, 
quan fem ús de les cadires també expliquem indirectament com estem, com volem estar i què volem 
transmetre. És a dir, la cadira quan entra en relació amb el seu entorn, també respondrà i estendrà 
aspectes sobre com ens situem nosaltres en el nostre context cultural, social, econòmic, etcètera.
Introduïm doncs, el concepte de telesi desenvolupat per Victor Papanek (2016), dissenyador i educador, 
el qual fa referència a la interacció que hi ha entre subjecte, objecte i context. Papanek per explicar-ho, 
posa d'exemple les llars japoneses tradicionals, les quals van ser dissenyades per adaptar-se en aquella 
cultura i aquell moment en concret. Si de cop i volta, aquestes llars són portades enmig d'una ciutat 
occidental, possiblement es converteixen en inútils, absurdes i fins i tot cares de mantenir. Un dels trets 
que caracteritzen la llar japonesa tradicional, és que no està pensada per ser trepitjada amb sabates  
de carrer.↘
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↘ En concret, el tatami si fos trepitjat per sabates de tacó, més usuals en la 
nostra cultura, quedaria destrossat. El concepte casa en general, es percep 
diferent. Per tant, el conjunt d'elements que la componen, tenen sentit dins 
el context on es troben perquè responen a una cultura, uns ritmes i unes 
tradicions concretes. És per això, que és important que la telesi entengui el 
context per poder-hi respondre, això sí, no des d'un punt de vista individualista i  
irresponsable, sinó amb una mirada que contempla l'ecosistema i que per tant 
deixa enrere una mirada antropocèntrica. 

LA CONSCIÈNCIA DE L’ALTURA
Concretem, quan parlem de cadira ens referim a aquella estructura de quatre 
potes, amb una plataforma on reposar el cul i l’altra per suportar l’esquena, 
i que majoritàriament, serveix per seure. Llavors podem afirmar que la cadira 
allunya l’acció de seure a terra, ens manté a una altura respecte al terra.  
Depenent de la dimensió de la cadira estarem a una altura o a una altra. És 
curiós perquè depenent de la seva alçada i mida d’una cadira és possible 
explicar l'edat d’una persona. És a dir, no tots els adults són alts però les 
cadires per aquests ho són, en canvi les cadires més petites són per aquelles 
persones d'edat més petita. Les seves dimensions parlen també de l’edat 
del subjecte que l’utilitza. L'altura és un factor que determina el nostre punt 
de vista. Una persona baixa no tindrà la mateixa perspectiva d'allò que veu, 
abraça i escolta, que una que és més alta. Tampoc es tindrà la mateixa  
perspectiva del món si es viu a dalt d'un cim on fa fred i neva o arran de 
mar on fa calor i hi ha molta humitat. Així mateix, tampoc serà el mateix  
viure a un entresòl que a un àtic. La perspectiva canvia depenent de l'altura. 
Les condicions físiques—tant corporals com de l’espai—, en les quals vivim 
també afecten a la nostra manera de mirar. Realment entendre i reconèixer 
d'allà on venim, ens permet entendre des de quina posició partim, no totes 
les persones parteixen dels mateixos privilegis. La cadira ens fa pensar en les 
posicions personals de cadascú, com ens relacionem amb el món, des d'on 
parlem. De quina manera busco generar vincles? Miro les altres persones per 
sobre l’espatlla o amb inferioritat? L'altura és important tenir-la en compte, és 
per això que els tres concepte junts es reflexionen entre ells; cadira, posicions 
i altura. Com bé recorda Marina Garcés: 

“Prendre una posició no és només prendre partit (a favor o en 
contra) ni emetre un judici (m'agrada, no m'agrada). És haver 
d'inventar una resposta que no tenim i que, sigui quina sigui, 
no ens deixarà iguals. Tot compromís és una transformació 
necessària de la qual no tenim el resultat final garantit.” 
(Garcés, 2013, p.63-64)

[7] Estores de palla d’arròs apretades 
que recobreixen el terra de les cases 
tradicionals japoneses. 
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→ PERSPECTIVES. Cada pilota té un punt de vista diferent del Sol. Són diverses maneres de mirar 
la mateixa estrella.
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→ SUPORTS. Fent-se suport, col·laborant i dialogant les pedres creen estructures. Treballen 
juntes i això els hi permet construir torres amb altura. S'escolten i sumen. Les pedres suporten 
igual que les cadires.

Suport núm. 2
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Suport núm. 4



3→LA PILOTA, EL DIÀLEG I EL MOVIMENT

Pedra, cadira, pilota

QUAN EL DIÀLEG GENERA CANVIS
És a partir del joc del ping-pong, quan l’essència del diàleg es revela en 
aquesta acció tan senzilla com jugar. Sense paraules, idiomes o mirades, 
estaven tenint una conversa a través d’una pilota. El diàleg s’anava dibuixant 
botant de banda a banda. Petites coses quotidianes com aquesta expliquen 
sense voler els fils que teixim entre nosaltres. Dialoguem, generem ponts, 
connexions de tota mena, tant és així, que les formes que adopta un diàleg 
poden ser il·limitades. L’artista alemany Franz Erhard Walther (2017), introduït 
anteriorment, treballa amb el cos, els objectes i l’acció. Ja des dels seus 
inicis, als anys seixanta, ha anat treballant entorn aquests conceptes de 
manera constant. Per poder desenvolupar els seus projectes, Walther va definir 
una sèrie de conceptes que ell trobava necessaris per poder interpretar les 
seves obres. Dins el seu diccionari hi ha vàries paraules que considero afins 
a aquest projecte, tres d’elles m'ajuden a definir la complexitat del concepte 
diàleg. Primer de tot, per entendre el diàleg cal entendre què és un vincle: 

“Vincle (Bindung): En actuar, estableixo vincles amb conceptes, amb 
l'espai, amb el temps, amb substàncies, amb la història. Trobar i definir vincles 
és tot un repte” (Walther, 2017, p.203). Segon, el diàleg genera vincle, per tant 
apropa i posa en relació. Però de quina manera? És possible dialogar sense 
moure o posar en acció el cos? 

“Cos (Körper): És sense més el mateix cos, el volum determinat, 
existent, així com una invitació a imaginar alguna cosa corpòria. No ha de 
ser necessàriament el cos humà, aquí entrarien en escena conceptes com 
escultura, arts plàstiques o recipient” (Walther, 2017, p.200). 

Tercer, quan es produeix un diàleg és perquè s’ha entrat en acció és 
a dir, s’ha produït un moviment del cos (encara que sigui mínim). Si un cos 
no entra en acció no hi ha, doncs, voluntat de diàleg, no es genera ni es 
forma res. “Moviment (Bewegung): Es pot tractar d'un moviment exterior 
o interior. El concepte fa referència a les bases de qualsevol formació”  
(Walther, 2017, p.201)↘

Era d'aquelles tardes d'hivern que el sol se'n va aviat. Dins la masia s'hi estava bé, 
xerraven i reien al voltant de la llar de foc. De cop i volta un d’ells desplega la 
taula de ping-pong, posa dues raquetes sobre la taula i pregunta si algú vol jugar.  
Amb un moment allò es converteix en un d'aquells tornejos casolans. Silencis llargs, 
crits nerviosos, soroll de pilota i ràpids tocs de pala, el joc no parava. La conversa 
s'havia traslladat a una altra dimensió, no feien falta gaires paraules ni temes de 
conversació, la pilota botant de banda a banda s'havia convertit en el nou diàleg de  
la tarda. No feia falta dir res, sabien que jugant estaven compartint aquell moment.
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↘ Les definicions de Walther, reformulen des d’una perspectiva creativa conceptes que sovint definiríem 
d’una altra manera. El diàleg també podria definir-se des d’altres punts de vista, però en aquest cas  
s’apropa a la relació que hi ha entre la pilota, el diàleg i el moviment. Apropem-ho a una situació  
quotidiana: quan dormim amb alguna persona disposem els nostres cossos en un estat dialogant. Es 
mouen, es toquen i es tenen en compte compartint el repòs. Hi ha consciència del límit de cada cos, alhora 
aquests límits són compartits, potser un tros de cama s'ajunta amb la panxa de l'altre. El diàleg que es 
genera dóna consciència dels límits mutus. Tenint en compte i respectant la finitud dels cossos, el diàleg  
esdevindrà conscient i respectuós. El joc que es produeix amb els cossos al llit o amb la pilota de ping-
pong, com diria Marina Garcés ens assalta i ens interpel·la.

LES QUALITATS DE LA PILOTA
Jugar és una acció que implica el cos, posar a prova, introdueix nous reptes i esdevé aprenentatge. 
Encara que el joc es repeteixi no serà mai igual, és viu en directe i per tant, l'equivocació hi és present. 
Practicar i dedicar-li hores ocasionen experiència, tot així el control del joc no serà mai absolut, també el 
condiciona un factor atzarós, fins que no s'arriba al final no se sap com acabarà. 

La pilota és un dels invents més antics i utilitzats històricament per jugar, les seves característiques 
l’han permès adaptar-se a qualsevol mena d’activitat física. De fet, no són necessaris gaires requisits; ni 
l’idioma, ni la procedència, ni l’edat impedeixen jugar-hi, ben al contrari, la pilota es converteix en una raó 
compartida, fàcilment on hi ha una pilota es produeix una acció comunitària al voltant. Senzillament, es 
comparteix el temps, l'entreteniment i la reunió, té una virtut social. 

Les seves qualitats físiques, encara que s'adeqüin a diversos contextos i esports, són simples. 
Ha de poder ser pràctica per jugar, per aquest motiu acostuma a ser esfèrica. Això permet que la pilota 
acompanyada d'una força externa, es desplaci, dibuixi trajectòries, es projecti en múltiples direccions 
i alhora es converteixi en un vèrtex de connexió. Connecta perquè es mou, no delimita territoris ni 
fronteres, ben el contrari desafia aquests límits. Per tant, no expandeix una activitat divisòria però cal 
puntualitzar, que realment tot dependrà de com s'educa el joc al voltant seu. És clar que en molts casos 
desemboca a pura competitivitat, bàndols i conflicte. En aquest cas, l'origen no serà la pilota, estarà 
visibilitzant un estat social existent que a través del joc es potencia, es permet i es perpetua. És en les 
múltiples possibilitats que ens dóna la pilota on haurem de trobar la manera de relacionar-nos. 

LA CONSCIÈNCIA DEL MOVIMENT
El moviment ens permet desplaçar-nos. Sembla un fet evident, precisament per aquest motiu és  
interessant remarcar-lo. El moviment ens permet el trasllat, el viatge, el canvi. L'aigua dels rius no 
arribaria als mars si no fos perquè està en moviment. Si la Terra no es mogués, no hi hauria estacions, 
canvis de temperatura o la nit i el dia. I igual que el riu i la Terra, si la pilota no es mou, tampoc hi ha joc. I 
és que "el moviment de l’existència no es desplega sense esforç"(Esquirol, 2015, p.56) , de fet requereix 
estar implicat amb el cos, deixar-se afectar (dos conceptes que al llarg del procés s'han anat repetint). 
Moure's suposa sortir de la zona de confort i per tant, estar oberts als canvis. Podríem dir que un 
moviment pot tenir qualitat de viatge? Realment tot allò que ens podrem trobar en moure'ns ens donarà 
noves perspectives respecte al nostre punt de partida. El moviment és una acció renovadora.↘
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↘ Tot i així, Josep Maria Esquirol ens recorda:

“¿Quantes vegades ocorre que es va lluny per no veure res o 
per continuar la xerrameca indefinida o per oblidar la nos-
tra condició finita o per avorriment i perquè no se sap què 
fer o per fugir d’un mateix, o per cercar una llibertat il-
·lusòria?” (Esquirol, 2015, p.56)

És a dir, no és el mateix moure’ns per fugir que per generar canvis, fer present 
l’ara i implicant-nos de manera desperta en el recorregut. En aquest cas el 
vincle que es produeix entre la pilota, el diàleg i el moviment, pretén expandir 
les múltiples maneres d’entendre’ns, respectar-nos i apropar-nos. El moviment 
d’una pilota és multidreccional, això la fa versàtil, flexible, oberta a canvis igual 
que les possibilitats que et dona el fet de crear diàlegs. Com bé diu Mireia 
Sallarès (2019, p.74): “La capacitat de moviment afecta la capacitat de relacio-
nar-se, afecta també la d’estimar-se."
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Cadira que esdevé pilota
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→ ENLAIRAR-SE. Llençar la cadira a l'aire és trobar-se en una acció habitual per la pilota. 
Aquesta està acostumada a estar lluny del terra. Sense gaires dificultats la pilota desafia la 
gravetat constantment.



4→CONCLUSIONS

Pedra, cadira, pilota també s’ha confinat. La Covid-19 ha deixat empremta en 
aquest projecte i encara que no s’ha esmentat anteriorment és una experiència 
que no ha passat desapercebuda. Ara, arribant al final, em sorgeix la necessitat 
de fer-ne unes breus relacions.

Semblava un març qualsevol però de cop i volta, tall, i es fa estiu dins 
de casa. Es paralitzen les feines, les trobades, els passejos, els vehicles, els 
concerts, els viatges. Totes a casa. Recordant el principi del projecte, quan 
parlàvem de casa, ens hi referíem com aquell espai físic i/o simbòlic íntim de 
cadascú que ens servia de punt de partida per remirar amb detall el que és 
familiar i conegut, és a dir, aquelles coses que de tan a prop semblen invisibles. 
Però lluny de poder escollir, a mitjans de març ens trobàvem literalment tancades 
a casa. La nostra quotidianitat s'havia convertit en un anar amb pijama i 
caminar pel passadís. Aquesta parada inesperada i pantanosa, ens obligava 
a parar el ritme i el calendari. El dia a dia agafava un to diferent i desconegut, 
podríem dir que vam viure un estranyament d'allò que sempre havia estat  
conegut. A cada casa les situacions i rols eren diversos, cadascú ho va viure com 
va poder, les vulnerabilitats de cada persona estaven latents. Enmig d'aquelles 
circumstàncies, les posicions, els poders, les pobreses... tot s'accentuava. 
Ens trobàvem en un creixent estat de crisi global. Molta por, incertesa i en 
molts casos, precarietat. D'aquí naixien canvis de paradigmes. Paradoxalment, 
en un moment de profunda distància física sorgia una forta necessitat de calor, 
suport mutu i proximitat.

La Covid ha posat en qüestió la nostra quotidianitat i les nostres maneres 
de relacionar-nos (entre moltes altres coses, és clar). Aquesta nova situació 
ha deixat en evidència la impossibilitat de controlar l'avenir. El mapa es va 
dibuixant a mesura que es viu i, per tant, els processos encara que puguin estar 
molt planificats, sempre contenen imprevistos. Tanmateix, enmig d’aquesta 
incertesa hi havia un denominador comú que ens atravessava a totes: el cos. I 
aquest és un motiu troncal, fa evident la fragilitat que comparteixen els nostres 
cossos. Qualsevol persona està exposada, ningú se n'escapa de tenir cos.↘ 

Pedra, cadira, pilota88



↘ Per tant, totes tenim capacitat de ser afectades i això suposa trencar amb el confort, l'autosuficiència 
i la immunitat. 

La vulnerabilitat ens interconnecta, si partim d’això, de quina manera construïm els nostres vincles? 
Sovint els construïm, a través de la duresa, la distància, lluny de mostrar i tenir en compte les nostres 
fragilitats. Adoptant rols i posicions de poder, i a vegades resulta complicat analitzar: des d'on parlem? 
On som? On vivim?

Obrir pas a les nostres fragilitats (pedra), l'afecte mutu i l'ús del diàleg (pilota), són maneres, recursos 
per trencar amb les posicions i rols de poder. Teixint així una xarxa més horitzontal i multidireccional, on es 
tingui en compte l'intercanvi i on moure el cos8 serveixi per trencar amb la rigidesa, transformant així punts 
de vista (cadira). Assumint, així, que formem part d'una dimensió comuna que no es pot entendre 
únicament des de l'individu sinó amb el col·lectiu.

És partint d'aquest plantejament i a través de l’experiència, quan al llarg del projecte s’ha anat 
materialitzant allò que encara no se sabia amb certesa però s’intuïa des d’un principi. La pedra, la pilota 
i la cadira, objectes deixalla senzills i quotidians, d'aquells que sovint passen desapercebuts, acaben 
reunint i construint una manera personal d’entendre, mirar i escoltar. En concret, al llarg del procés, la 
pedra s’ha anat relacionant amb la fragilitat, la protecció, la intimitat i la quietud. La cadira amb els rols, 
el poder, les posicions i les perspectives. I la pilota amb el diàleg, la conversa, els canvis, el moviment 
i el cos. Cada objecte té múltiples cares, els conceptes atribuits no són entesos des del binòmi positiu 
o negatiu, sinó més aviat com un conjunt de paraules que es complementen i donen pas a un seguit de 
reflexions. 

La pedra, la cadira i la pilota no conclouen ni tanquen el projecte, sinó que més aviat s'han convertit 
en un recurs representatiu personal que respon a les inquietuds plantejades al punt de partida. A través 
de la reinterpteració d’aquests tres objectes i tots els rastres que s’hi han anat sumant al llarg del procés, 
s’ha generat un imaginari de formes, límits i llenguatges que parla de les nostres maneres de relacionar-
nos amb les altres i amb nosaltres mateixes. Allunyant-nos d’una forma d’explicar les relacions basada 
únicament en la presència física humana. 

Ara són aquests tres objectes, però qui sap quins apareixeran més endavant. Els objectes en si són 
relatius, perquè depenen del moment i l'experiència viscuda. 
Pedra, cadira, pilota és el reflex d’una mirada política al dia a dia. Un dia a dia que és fruit d’un compartir, 
de dialogar, de l’error, de l’experiment i també de la contradicció. Conversant i escoltant el procés s’ha 
alliberat de límits i s’ha deixat en mans d’allò incontrolable. I sobretot, s’ha basat en allò comú.

→ Finalment les peces de tot el projecte es troben reunides virtualment a una web. Reunides 
s'entenen com una constel·lació de peces que entre elles dialoguen i expliquen el procés. 

https://pedracadirapilota.cargo.site/ 
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[8] L’acció de moure el cos fa referència a qualsevol movi-
ment tan és si gran o petit, tant pot ser només moure un dit 

com ballar amb tot el cos.
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