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Abstract

No somos capaces de decir nosotros. Esto es lo que dice Marina Garcés 
en el libro Un mundo común. Esto me interpela y aquí empieza todo. La 
desvinculación forzada por el capitalismo. Este sistema ha hecho que nos 
relacionemos de una forma concreta en la qual somos lo que tenemos. 
Las propiedades van atadas a la identidad y el poder social. Nos relacio-
namos entre nosotras dependiendo de si tenemos o no. Es por eso que la 
relación que establecemos con las propiedades es lo que nos desvincula. 
Por lo tanto me planteo una revinculación con aquello que consideramos 
propio.

Pero la propiedad es un concepto muy amplio y por lo tanto necesito 
acotar: mis ojos están aquí y no pueden tener una visión de conjunto del 
problema. Solo puedo vivir y conocer las relaciones de propiedad del mi 
entorno.

Revincularnos exige reaprender. Reaprender a través de la acción, porque 
nos permite poner el cuerpo en medio de la investigación, explorando la 
diferencia entre saber y conocer con una investigación practica y teorica 
en un mismo entorno. La investigación teorica, pero, se hace gracias a la 
inteligencia colectiva, recibiendo aportaciones e ideas de personas cerca-
nas y visibiliza a su vez esta red de soporte. La metodologia esta basada 
en el intercambio libre de información, rompiendo academicismos en las 
formas de búsqueda y citación, y poniendo encima de la mesa que este es 
un metodo qualitativo.

El proyecto no tiene un objectivo en concreto. Con todo lo que he dicho 
hasta ahora entiendo que el problema que trato no tiene una unica solu-
ción sinó que, como muchos otros problemas sociales, pide de una serie 
de cambios constantes. El proyecto pretende ser una herramienta que 
permita reflexionar.

No somos capaces de decir nosotros. That’s what Marina Garcés says in 
the book Un mundo común. That challenges me, and that’s where it all 
begins. The detachment forced by capitalism. This system has made us 
interact in a specific way in which we are what we have. Properties are 
linked to identity and social power. We relate to each other depending on 
whether we own something or not; therefore, the relationship we esta-
blish with properties is what dissociates us, and that is why I consider a 
reconnection with what we consider our own. 

But property is a very broad concept and so I need to limit it: my eyes are 
here and they can’t get a general overview of the problem. I can only live 
and know the property correlations of my environment. 

Reconnecting requires relearning. Relearning through action, because 
it allows me placing my body in the center of the research, exploring 
the differences between knowledge and learning with practical and theo-
retical research in a given environment. Theoretical research, however, 
is done through collective intelligence, receiving input and ideas from 
close people and at the same time making support networks visible. The 
methodology is based on the free exchange of information, breaking aca-
demicisms in the forms of search and citation, and showing that this is a 
qualitative method. 

The project does not have a specific goal. With all that I have said so far, I 
understand that the problem I am dealing with does not have a single so-
lution but, like many other social problems, requires a series of constant 
changes. The project aims to be a tool for reflection.
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No somos capaces de decir nosotros. Això és el que diu Marina Garcés 
al llibre Un mundo común. Això m’interpel·la i aquí comença 
tot. La desvinculació forçada pel capitalisme. Aquest sistema 
ha fet que ens relacionem d’una manera concreta en la qual 
som el que tenim. Les propietats van lligades a la identitat 
i el poder social. Ens relacionem entre nosaltres depenent 
de si tenim o no. Per tant, la relació que establim amb les 
propietats és allò que ens desvincula, i és per això que em 
plantejo una revinculació amb allò que considerem propi.
Però la propietat és un concepte molt ampli i per tant 
necessito acotar: els meus ulls estan aquí i no poden  
obtenir una visió de conjunt del problema. Només puc  
viure i conèixer les relacions de propietat del meu entorn.
Revincular-nos exigeix reaprendre. Reaprendre a través 
de l’acció, perquè em permet posar el cos al mig de la 
investigació, explorant la diferència entre saber i conèixer 
amb una investigació pràctica i teòrica en un mateix entorn. 
La investigació teòrica, però, es fa a través de la intel·ligència 
col·lectiva, rebent aportacions i idees de persones properes 
i visibilitzant alhora les xarxes de suport. La metodologia 
està basada en l’intercanvi lliure d’informació, trencant 
academicismes en les formes de cerca i citació, i posant 
sobre la taula que aquest és un mètode qualitatiu.
El projecte no té un objectiu en concret. Amb tot el que  
he dit fins ara entenc que el problema que tracto no té una 
única solució sinó que, com molts altres problemes socials, 
demana d’una sèrie de canvis constants. El projecte pretén 
ser una eina de reflexió.
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Un mundo común, Marina Garcés [1]

Comunismo Libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas, Isaac Puente [2]
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La comunidad de vivienda, de alimento y de cariños es el origen de la 
unión familiar. La comunidad de residencia y de intereses une entre 
sí los vecinos de un pueblo, y a los que profesan un mismo oficio. La 
comunidad de patria une a los habitantes de un mismo territorio, a los 
que hablan un mismo idioma o tienen una misma vinculación al clima.
Por el contrario, lo que separa a los hombres, es la propiedad 
particular, el tuyo y el mio. Entre hermanos, la posesión de un objeto o 
el reparto del patrimonio. Entre vecinos, las propiedades rivales. Entre 
nacionales, la distinta costumbre o el distinto clima.
Y la desunión es tanto mayor, y el odio tanto más vivo, cuanto más 
acusado sea el desnivel, y más injusto el reparto de una cosa.

Depenem uns dels altres, més que mai, però tot i així no 
sabem dir nosaltres.

Marina Garcés escriu això, en el primer capítol del seu llibre, Un mundo 
común [1] i des del primer moment m’afecta, em toca i m’arriba a dins. 
Em fa conscient d’una realitat que vivim en aquest moment. Tot parteix 
de nosaltres. La interdependència entre persones és innegable, però ens 
hem acostumat a no veure-la ni sentir-la. Vull dir amb tot això que aquesta 
frase posa llum a un problema que no havia vist fins ara però que afecta  
i agreuja tants altres problemes que s’aborden des de la lluita de classe,  
el feminisme, la lluita contra el racisme o l’anticapitalisme. És un pro-
blema que com molts altres es creua amb la resta. Com per exemple tam-
bé passa amb els feminismes que no s’entenen si no incorporen també 
lluites de classe o contra el racisme. Parlo d’un problema aparentment 
secundari que es manifesta davant nostre cada dia, en la quotidianitat, 
com quan per exemple fem servir una clau que només tenim nosaltres 
per obrir la porta de casa. És un problema que sobreviu i es reprodueix 
a través de dinàmiques que tenim interioritzades pel sistema capitalista, 
ens marca unes pautes de comportament; no som capaces de dir nosaltres 
i englobar grans conjunts, sempre tendim a la separació i a la necessitat 
de dir que no formem part de certs col·lectius. No dic que les diferències 
entre nosaltres siguin negatives en tots els aspectes; tenir personalitat i un 
cert grau d’autonomia és necessari per a totes. Però què ens separa els uns 
dels altres, en quins àmbits aquesta separació és negativa? El que tenim  
i l’altre no té, o la inversa. Això trenca el vincle que ens podria unir. 

L’arrel de la desvinculació entre persones és la propietat, o més ben dit és 
la desigualtat en la propietat. Aquesta ve del sistema capitalista on vivim, 
on el que som ve donat pel que tenim i la comunitat es crea només amb 
aquelles que considerem iguals, és a dir, aquelles que tenen el mateix.

Isaac Puente en aquest fragment ens parla d’allò que ens uneix i ens se-
para. Parla del nosaltres i del que ens desvincula, la propietat. El repar-
timent desigual i la injustícia que suposa que l’altre pugui tenir més que 
jo. Acabo trobant el nucli del problema: el tipus de relació, el vincle, que 
establim amb les propietats a través de les normes del capitalisme. 

No puc ni plantejar-me un canvi on de sobte deixi d’existir la propietat 
privada, seria massa utòpic. El que sí que puc abordar és com ens rela-
cionem amb aquesta. Es poden plantejar uns petits canvis graduals en 
què reaprenem a relacionar-nos amb la propietat, per anar col·lectivit-
zant-la. Uns petits canvis que ens facin anar coneixent una manera di-
ferent i possible de relacionar-nos amb les propietats i entre nosaltres. 
Allunyant-me d’intentar buscar una única solució al problema, que supo-
saria un canvi traumàtic i singular que no s’incrustaria a la quotidianitat 
sinó que més aviat crearia un rebuig. Penso en la re-vinculació a través de  
les petites accions. 

Tot això parla de nosaltres
Introducció
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Robar una peça de fruita
#AccionsPerRevincular
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nacionales, la distinta costumbre o el distinto clima.
Y la desunión es tanto mayor, y el odio tanto más vivo, cuanto más 
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para. Parla del nosaltres i del que ens desvincula, la propietat. El repar-
timent desigual i la injustícia que suposa que l’altre pugui tenir més que 
jo. Acabo trobant el nucli del problema: el tipus de relació, el vincle, que 
establim amb les propietats a través de les normes del capitalisme. 

No puc ni plantejar-me un canvi on de sobte deixi d’existir la propietat 
privada, seria massa utòpic. El que sí que puc abordar és com ens rela-
cionem amb aquesta. Es poden plantejar uns petits canvis graduals en 
què reaprenem a relacionar-nos amb la propietat, per anar col·lectivit-
zant-la. Uns petits canvis que ens facin anar coneixent una manera di-
ferent i possible de relacionar-nos amb les propietats i entre nosaltres. 
Allunyant-me d’intentar buscar una única solució al problema, que supo-
saria un canvi traumàtic i singular que no s’incrustaria a la quotidianitat 
sinó que més aviat crearia un rebuig. Penso en la re-vinculació a través de  
les petites accions. 

Marina Garcés escriu això, en el primer capítol del seu llibre, Un mundo 
común [1] i des del primer moment m’afecta, em toca i m’arriba a dins. 
Em fa conscient d’una realitat que vivim en aquest moment. Tot parteix 
de nosaltres. La interdependència entre persones és innegable, però ens 
hem acostumat a no veure-la ni sentir-la. Vull dir amb tot això que aquesta 
frase posa llum a un problema que no havia vist fins ara però que afecta i 
agreuja tants altres problemes que s’aborden des de la lluita de classe, el 
feminisme, la lluita contra el racisme o l’anticapitalisme. És un problema 
que com molts altres es creua amb la resta. Com per exemple també passa 
amb els feminismes que no s’entenen si no incorporen també lluites de 
classe o contra el racisme. Parlo d’un problema aparentment secundari 
que es manifesta davant nostre cada dia, en la quotidianitat, com quan 
per exemple fem servir una clau que només tenim nosaltres per obrir la 
porta de casa. És un problema que sobreviu i es reprodueix a través de 
dinàmiques que tenim interioritzades pel sistema capitalista, ens marca 
unes pautes de comportament; no som capaces de dir nosaltres i englo-
bar grans conjunts, sempre tendim a la separació i a la necessitat de dir 
que no formem part de certs col·lectius. No dic que les diferències entre 
nosaltres siguin negatives en tots els aspectes; tenir personalitat i un cert 
grau d’autonomia és necessari per a totes. Però què ens separa els uns 
dels altres, en quins àmbits aquesta separació és negativa? El que tenim i 
l’altre no té, o la inversa. Això trenca el vincle que ens podria unir. 

L’arrel de la desvinculació entre persones és la propietat, o més ben dit és 
la desigualtat en la propietat. Aquesta ve del sistema capitalista on vivim, 
on el que som ve donat pel que tenim i la comunitat es crea només amb 
aquelles que considerem iguals, és a dir, aquelles que tenen el mateix.
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[1] Calle, Anna i Boserman, Carla, em vinculen a 
Marina Garcés, Un mundo común (Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2013).
Després d’haver fet un projecte sobre espais 
autogestionats en una distopia propera, Carla 
Boserman em comenta que el llibre de Marina Garcés 
m’interessaria. Que té idees molt interessants i em 
podrien servir en un futur. Un any després l’Anna Calle, 
la mare, me’l regala per l’aniversari.
[2] Jover Pujol, Andrea em vincula a Isaac 
Puente, Comunismo libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas (Editado por Martxoak 18 
Kultur Elkartea, Bilbo 2009).
Un dia a l’octubre quedo amb l’Andrea per saber 
com està i ensenyar-li el nou pentinat, així com una 
sorpresa. Ens posem a xerrar de les nostres coses i 
òbviament acabem parlant d’aquest projecte. Parlem i 
ella, llicenciada en Ciències Polítiques, em comença a 
explicar coses molt teòriques. Fins que arribem a aquest 
llibre que li ha deixat un amic del País Basc però que 
ella creu que ni ell recorda que el té.
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La revinculació

En cambio, éstas deben ser generadas afirmativa y creativamente a 
través de proyectos orientados a la constitución de futuros posibles, 
a la movilización de los recursos y de las visiones aún no explotadas, a 
través de su concreción en prácticas cotidianas de interconexión con 
la alteridad.

Lo Posthumano, Rosi Braidotti [5]

Conversa amb David Ortiz un dia de març de 2020  
a les 13.30 h [4]

Per què una re-vinculació? Doncs perquè tenint la primera tutoria del pro-
jecte amb la Lúa, ella em comenta la idea de plantejar la problemàtica del 
nosaltres com una re-vinculació, un reaprendre per poder tenir relacions 
més sanes amb les persones, objectes, llocs que considerem de la nos-
tra propietat. Un temps després llegeixo el capítol Ser-con, del llibre Un 
mundo común de la Marina Garcés, i comença amb aquesta frase «Poder 
decir nosotros, hoy, exige reaprender [...].» [3], veig una connexió entre 
aquestes dues idees i la casualitat em porta a buscar-li un sentit.

A través de dues idees que no són pròpies veig el sentit a no tenir una solu-
ció màgica al problema, a no tenir un sol objectiu. M’explico. La propietat 
seguirà existint per més que intentem eliminar-la, per tant l’única manera 
d’intentar fer alguna cosa amb ella és que aprenem a relacionar-nos-hi 
d’una altra manera. Per fer-ho hem de ser capaces de desaprendre  
i reaprendre. 

Rosi Braidotti també exposa la idea que el canvi s’ha de produir a la quo-
tidianitat. Canviar els aspectes de la vida més simples i immediats sempre 
farà trontollar més que no pas canviar conceptes transcendentals, fer-nos 
propòsits inabastables o especular sobre coses que no ens afectin direc-
tament.

Finalment, sense tenir un objectiu en concret, veig com és necessari tenir 
unes fites a anar assolint i les vaig posant a mesura que el projecte va 
avançant. 

LA REVINCULACIÓ

Marina: Una parte muy importante también es el hecho del final no 
conclusivo. Es decir, hacer acciones y documentar esas acciones con 
las cuales yo estoy reflexionando e investigando. Quiero que la gente 
reflexione y vea, pero no quiero imponer una idea.
David: Me parece muy interesante. Porque es una manera mucho más 
próxima de trabajar y es como que haces un comentario o lo dejas 
abierto a interpretación y que la gente piense.

És un exercici que s’utilitza en diverses lluites, no és res nou això de des-
aprendre per reaprendre. En lluites com el feminisme s’estan posant en 
pràctica diverses formes de desconstrucció quotidiana dels rols establerts 
pel masclisme i és una lluita que s’està enfortint gràcies a aquestes petites 
accions. Això és el que vull aconseguir. Que els comuns, la nova relació 
amb les propietats a través de l’aprenentatge continu de la simple frase  
«viure és compartir», estiguin presents al dia a dia com a una deconstruc-
ció dels rols establerts i una reconstrucció que ens pugui proporcionar 
una re-vinculació amb l’entorn.

Tot això ve a dir que s’ha de passar a l’acció. No hay mucho que decir, 
sino todo por hacer, diu Braidotti [3]; s’ha de passar a l’acció per deixar 
d’escriure i començar a fer. Això és el que plantejo en totes les etapes 
d’aquest projecte: fer per descobrir i alhora per canviar. A més també vull 
subratllar la importància de centrar-nos en el que sembla inalterable, o ho 
semblava, és a dir, la quotidianitat. 

Les flors del parc
#AccionsPerRevincular

Cooperar en el joc vol.II
#AccionsPerRevincular
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Tot això parla de nosaltres

Les flors del parc
#AccionsPerRevincular

[3] Calle, Anna i Boserman, Carla, em vinculen a 
Marina Garcés, Un mundo común (Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2013). 
Veure cita al número 1

[4] Conversa amb David Ortiz, un dia de març  
a les 13.30 h
Després de la càpsula que va fer sobre decisions 
i processos creatius vaig acostar-me al David per 
preguntar-li si podíem parlar una estona que tenia uns 
dubtes. És un professor nou a la universitat però amb 
el que des d’un bon principi he tingut una bona relació, 
vaig creure que la seva experiència em podia ajudar i 
així va ser. Em va aportar molta tranquil·litat tot el que 
em va dir.

[5] Coderch, Lúa em vincula a Rosi Braidotti,  
Lo Posthumano (Editorial Geidisa, Barcelona) p.225.
La Lúa Coderch m’apunta coses a l’esborrany de la 
memòria i jo m’ho miro un mes més tard. Em tirava 
enrere la idea de Posthumanisme, simplement perquè la 
paraula no m’atreia.
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Començo, 

observant com es comporta la 
propietat al meu entorn i com 
m’afecta.

Segueixo avançant, 

busco una metodologia que 
compleixi i s’adecui als valors 
del projecte.

Necessito, 

posar en pràctica la 
revinculació a través 
d’accions en la quotidianitat 
de l’entorn.

He de, 

transmetre la informació a 
través del disseny de diferents 
suports i canals de difusió.

En resum, 

creem i publico un repositori 
d’eines, en constant 
construcció, per vincular-nos 
amb la propietat des de la 
quotidianitat.
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Marcar els límits
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La informació pot arribar a nosaltres de moltes maneres, però una 
d’aquestes és a través d’una recerca a Google que a través d’algoritmes 
ens ensenya allò que creu que busques amb aquelles tres paraules. La 
qüestió està aquí. Google no et coneix -o sí-, no pot parlar amb tu -o sí-, 
no pot mirar-te als ulls -o sí-, no et pot tocar -no, això no ho pot fer-… Goo-
gle, de moment, no pot tenir amb tu el mateix vincle que tens amb una 
persona que puguis tenir al davant. Mentiríem si diguéssim que totes les 
preguntes que hem fet a la vida poden trobar resposta a través d’un «voy a 
tener suerte». La majoria de preguntes que ens fem cada dia les responen 
les persones del nostre entorn, i és per això que durant el procés d’aquest 
projecte ho he fet així. He deixat a fora la comoditat de saber que pots fer 
una recerca sobre un concepte en concret i tenir la resposta en mil·lèsi-
mes de segon; i he abraçat els inconvenients de buscar les respostes, les 
direccions i referències en les persones que m’envolten.

CERQUES
no utilitzo goolge, acte antiacademicista,  
qualitat de la informació, sinceritat

Desapropiar la roba vol.I
#AccionsPerRevincular

Un dia faig un projecte sobre una utopia d’un centre social okupat en un 
futur llunyà, o no tant, als afores d’un poble industrial. Una re-apropiació 
de l’espai a través del poder popular i per al bé comú. Al final d’aquell 
projecte, en el que vaig patir i que va acabar amb un final més que desit-
jable, em van recomanar un llibre, Un mundo común de Marina Garcés. 
Aquest nom ja m’havia cridat l’atenció per un projecte anomenat El Pres-
sentiment on parlava, en aquell cas, de qüestions de gènere. El títol del 
llibre em va anar ressonant dins del cap, i finalment va ser el millor regal 
d’aniversari que m’han fet mai. Qui me’l podria fer? La mare, l’Anna Ca-
lle Campos. Així és com va començar tot. És que trobo important dir d’on 
ve i qui ho ha fet possible.

És aquí on em fixo en com aquest llibre va arribar fins a les meves mans 
gràcies a diferents persones. Veig com el llibre té uns valors afegits, en 
certa manera em dóna la sensació d’un referent fet a mida. Aquesta sensa-
ció acabo veient que me la transmet el fet d’haver-ho aconseguit a través 
de persones i de la connexió que tinc amb aquestes. A partir d’aquest 
moment penso i veig la importància de com arribem fins a la informació, 
com les metodologies dels projectes mai m’han acompanyat en els valors 
d’aquests però, veient aquesta alternativa al viatge convencional de la in-
formació, veig una oportunitat. L’oportunitat de donar a les metodologies 
de recerca els mateixos valors que el projecte. L’oportunitat de plasmar 
conceptes a través d’una cosa tan estandarditzada i rígida com el sistema 
de citació.

Una ‘metodología de investigación’ es una teoría y un análisis de cómo 
se hace o debe hacerse una investigación. 
Un ‘método de investigación’ es una técnica (o manera de proceder) 
para reunir evidencias.

Marina: És una manera molt més humana i molt més senzilla per mi. 
Mai he sabut buscar a Google. Trobes aquella informació que realment 
estàs buscant. M’explico molt millor oralment que a través d’una barra 
de cerca de Google.
Lúa: Arribes a la informació que està al teu entorn i també és un gest 
sincer, ser conscient de que aquest projecte segurament no se’l llegirà 
una persona de l’altra punta del món, sinó exactament ho faran les 
persones que formen part d’aquest entorn. Les mateixes que donen 
després reben.

Conversa amb Paula Martínez el 8 d’abril de 2020  
a les 22.40 h [6]

Conversa amb Lúa Coderch el 21 de maig de 2020  
a les 10.15 h [7]

Alhora he trencat amb el mètode de recerca que sovint ens ensenyen 
durant la nostra formació, que es basa en saber passar-se hores buscant 
informació i contrastant per saber si ens serveix o no, i a més esquivant 
aquelles fonts que suposadament no estan contrastades o no tenen un 
nivell de fiabilitat prou elevat com podria ser la Vikipèdia. Fer la recerca 
d’aquesta manera, doncs, em situa dins d’un marc en certa manera an-
tiacademicista, que ofereix una alternativa a les institucions i les formes 
d’aprenentatge establertes. Tot i que és curiós perquè tots els projectes 
que he fet al llarg de la vida acadèmica han sigut inconscientment fets 
d’aquesta forma. D’una manera o altra quasi totes les cerques que han fet 
possibles els projectes han sigut gràcies a companyes, amigues, parelles i 
exparelles i professores.

Col·lectivitzar la lectura
#AccionsPerRevincular
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Marina: És una manera molt més humana i molt més senzilla per mi. 
Mai he sabut buscar a Google. Trobes aquella informació que realment 
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de cerca de Google.
Lúa: Arribes a la informació que està al teu entorn i també és un gest 
sincer, ser conscient de que aquest projecte segurament no se’l llegirà 
una persona de l’altra punta del món, sinó exactament ho faran les 
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Alhora he trencat amb el mètode de recerca que sovint ens ensenyen 
durant la nostra formació, que es basa en saber passar-se hores buscant 
informació i contrastant per saber si ens serveix o no, i a més esquivant 
aquelles fonts que suposadament no estan contrastades o no tenen un 
nivell de fiabilitat prou elevat com podria ser la Vikipèdia. Fer la recerca 
d’aquesta manera, doncs, em situa dins d’un marc en certa manera an-
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d’aquesta forma. D’una manera o altra quasi totes les cerques que han fet 
possibles els projectes han sigut gràcies a companyes, amigues, parelles i 
exparelles i professores.

[6] Conversa amb Paula Martínez el el 8 d’abril de 2020  
a les 22.40 h.
Parlar amb la Paula sempre m’aporta visions diferents 
sobre els projectes i en aquest cas la seva ajuda 
encara és més necessària. L’any passat, 2019, va fer el 
TFG i tractava el tema de diferència entre mètode i 
metodologia per tant, parlar amb ella em va ajudar molt 
a situar-me sobre el que estava intentant canviar.
[7] Conversa amb Lúa Coderch, 21 de maig de 2020
És una conversa que vam tenir a una de les moltes 
tutories telemàtiques. Crec que és important dir que 
molta de la coherència del projecte hi he arribat a través 
d’aquestes converses. Han sigut molt necessàries.
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La preparación universitaria para el ejercicio de una 
profesión no quiere decir superioridad en ningún sentido, ya 
que no se conquista en competencia libre, sino a la sombra 
del privilegio económico.

És així com sento la necessitat de posar en valor i dir que la intel·ligència 
col·lectiva de l’entorn és el que fa que els projectes que he fet siguin com 
són. Aquesta manera de fer m’ha aportat punts de vista diferents, perquè 
aquest mètode de recerca és capaç de proporcionar informació encertada 
i de qualitat. Una persona és capaç de captar els matisos del que li estàs 
explicant i cercar, d’entre tota aquella informació que té al cap, aquella 
que et servirà en el procés que tens entre mans.

Comunismo Libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas, Isaac Puente [8]

Posar en pràctica el mètode de cerca d’informació que acabo d’exposar 
feia que hagués de posar en marxa un mecanisme capaç de fer-lo efectiu, 
la conversa. Buscar la informació a través de l’entorn vol dir, en primer 
lloc, explicar el projecte a les persones que t’envolten. Això provoca mo-
viments que em semblen interessants. 

El primer i més obvi és el fet de poder compartir el projecte. Trencar les 
barreres de la impermeabilitat dels coneixements acadèmics traient-los 
de la institució i posant-los a la terrassa d’un bar, que tothom sap que és 
el lloc on totes arreglem el món. Compartir les idees del projecte, en si, 
ja és un acte interessant i més parlant d’aquest tema, però és que aquest 
desplaçament també fa que puguis veure altres punts de vista. Que vegis 
aspectes de l’entorn que encara no havies vist i a més que la informació 
flueixi en ambdós sentits de les converses. 

Moltes vegades el simple fet d’iniciar la conversa sobre el tema ja feia que 
les interlocutores directament em parlessin de llibres, articles o projectes 
que hi estaven relacionats. En altres ocasions el vincle no era tan evident 
d’entrada, però finalment acabava cobrant un sentit. Per tant el pas se-
güent ja era posar en marxa la mecànica del «m’he posat una norma i he 
decidit que no podia utilitzar Google (ni cap altre cercador), m’ho podries 
enviar?». Quasi sempre m’ha arribat la informació.

CONVERSES
per compartir el projecte, veure altres punts de vista,
encaminar converses, amb qui crec que em pot  
oferir informació

Algunes vegades però el procés no ha estat ben bé així. Sobretot quan vo-
lia parlar amb persones que sabia que podien tenir informació interessant 
a donar-me. Llavors el procés era una mica al revés, i es tractava d’enca-
minar la conversa començant amb un «necessito ajuda amb el TFG», 
i després explicant el projecte, seguit pel «m’he posat una norma i he 
decidit que no podia utilitzar Google (ni cap altre cercador), m’ho podries 
enviar?». Aquest és el mètode que he fet servir sobretot per parlar amb 
professores, ja que el temps que et poden dedicar és més escàs i el vincle 
emocional no és tan intens. Per tant aquesta era una manera més ràpida 
de treure informació, però potser no tan feta a mida.

Finalment trobo important parlar sobre les persones a les que he buscat. 
Cercava i propiciava la conversa amb persones que creia que podien sa-
ber coses que m’interessen, persones que crec que tenen un punt de vista 
especial o que poden tenir accés a informacions més estranyes o particu-
lars, per dir-ho d’alguna manera; però també, les que més m’han sorprès 
són persones amb qui simplement m’agrada parlar i gaudir de la conver-
sa. Conversa on, quan es donava l’ocasió, jo anava intentant entaforar el 
tema en qüestió. Així he aconseguit extreure una part molt rellevant dels 
referents. He pogut parlar amb persones d’àmbits tan diversos com la 
medicina, l’economia, l’educació o el disseny; i és aquí des d’on, precisa-
ment, he eixamplat la base del projecte i s’ha enriquit.

Canviar de descans
#AccionsPerRevincular

Ressaltar els límits
#AccionsPerRevincular



Tot això parla de nosaltres
Metodologies

PAG. 23PAG. 22

Tot això parla de nosaltres
Metodologies

La preparación universitaria para el ejercicio de una 
profesión no quiere decir superioridad en ningún sentido, ya 
que no se conquista en competencia libre, sino a la sombra 
del privilegio económico.

És així com sento la necessitat de posar en valor i dir que la intel·ligència 
col·lectiva de l’entorn és el que fa que els projectes que he fet siguin com 
són. Aquesta manera de fer m’ha aportat punts de vista diferents, perquè 
aquest mètode de recerca és capaç de proporcionar informació encertada 
i de qualitat. Una persona és capaç de captar els matisos del que li estàs 
explicant i cercar, d’entre tota aquella informació que té al cap, aquella 
que et servirà en el procés que tens entre mans.

Comunismo Libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas, Isaac Puente [8]

Posar en pràctica el mètode de cerca d’informació que acabo d’exposar 
feia que hagués de posar en marxa un mecanisme capaç de fer-lo efectiu, 
la conversa. Buscar la informació a través de l’entorn vol dir, en primer 
lloc, explicar el projecte a les persones que t’envolten. Això provoca mo-
viments que em semblen interessants. 

El primer i més obvi és el fet de poder compartir el projecte. Trencar les 
barreres de la impermeabilitat dels coneixements acadèmics traient-los 
de la institució i posant-los a la terrassa d’un bar, que tothom sap que és 
el lloc on totes arreglem el món. Compartir les idees del projecte, en si, 
ja és un acte interessant i més parlant d’aquest tema, però és que aquest 
desplaçament també fa que puguis veure altres punts de vista. Que vegis 
aspectes de l’entorn que encara no havies vist i a més que la informació 
flueixi en ambdós sentits de les converses. 

Moltes vegades el simple fet d’iniciar la conversa sobre el tema ja feia que 
les interlocutores directament em parlessin de llibres, articles o projectes 
que hi estaven relacionats. En altres ocasions el vincle no era tan evident 
d’entrada, però finalment acabava cobrant un sentit. Per tant el pas se-
güent ja era posar en marxa la mecànica del «m’he posat una norma i he 
decidit que no podia utilitzar Google (ni cap altre cercador), m’ho podries 
enviar?». Quasi sempre m’ha arribat la informació.

CONVERSES
per compartir el projecte, veure altres punts de vista,
encaminar converses, amb qui crec que em pot  
oferir informació

Algunes vegades però el procés no ha estat ben bé així. Sobretot quan vo-
lia parlar amb persones que sabia que podien tenir informació interessant 
a donar-me. Llavors el procés era una mica al revés, i es tractava d’enca-
minar la conversa començant amb un «necessito ajuda amb el TFG», 
i després explicant el projecte, seguit pel «m’he posat una norma i he 
decidit que no podia utilitzar Google (ni cap altre cercador), m’ho podries 
enviar?». Aquest és el mètode que he fet servir sobretot per parlar amb 
professores, ja que el temps que et poden dedicar és més escàs i el vincle 
emocional no és tan intens. Per tant aquesta era una manera més ràpida 
de treure informació, però potser no tan feta a mida.

Finalment trobo important parlar sobre les persones a les que he buscat. 
Cercava i propiciava la conversa amb persones que creia que podien sa-
ber coses que m’interessen, persones que crec que tenen un punt de vista 
especial o que poden tenir accés a informacions més estranyes o particu-
lars, per dir-ho d’alguna manera; però també, les que més m’han sorprès 
són persones amb qui simplement m’agrada parlar i gaudir de la conver-
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Ressaltar els límits
#AccionsPerRevincular

[7] Jover Pujol, Andrea em vincula a Isaac 
Puente, Comunismo libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas (Editado por Martxoak 18 
Kultur Elkartea, Bilbo 2009).
Veure cita al número 2
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Posar en marxa la màquina de préstecs i donacions és tan senzill com fer 
servir la frase que he dit abans «m’he posat una norma i he decidit que no 
podia utilitzar Google (ni cap altre cercador), m’ho podries enviar?». És 
que utilitzar aquest mètode és ja una primera acció per a la revinculació 
amb el que considerem propietat, en aquest cas amb relació al meu pro-
jecte i la meva recerca.

Demanar informació és un gest que en si ja és un acte contra la relació 
que establim amb la propietat intel·lectual. És un acte que posa de mani-
fest, per posar un cas, que comprar-se un llibre no fa que en tinguis el dret 
exclusiu de la lectura, sinó que si una altra persona del teu entorn el ne-
cessita, li pots deixar. Aquesta persona sóc jo. La confiança que demostra 
el fet de deixar un llibre és una donació doble: la demostració d’aquesta 
confiança en l’altri, tinguis o no un vincle afectiu, i el coneixement que es 
troba dins del llibre. Ha sigut molt important, doncs, prendre consciència 
d’aquest gest i ser conseqüent. 

I és que demanar fa que et donin. És tan senzill com això. He rebut gran 
quantitat d’informació i també molta confiança. Aquest suport però, no 
ha d’estar en una pàgina apartada del cos del projecte amb el títol agraï-
ments. Aquest suport el trobem a tot arreu. Començant per la signatura 
del projecte «Marina de las Fuentes Calle et Al.», és la forma en llatí per 
dir que hi ha més d’una autora darrera del projecte, i seguint pel sistema 
de citació, la citació de converses, la bibliografia, etc. 

Segons anava avançant en la recerca, el mètode «m’he posat una norma 
i he decidit que no podia utilitzar Google (ni cap altre cercador), m’ho 
podries enviar?»  va començar a fallar. No recordava amb qui havia parlat 
ni els detalls de les converses que havia tingut. Vaig veure que sorgien 
reflexions interessants durant les converses i després m’adonava, amb 
frustració, que no podia recordar quines frases havíem dit exactament, 
per poder citar-les. 

La solució ha estat afegir una nova norma: gravar les converses. Gravar 
la conversa, sempre avisant i demanant permís. D’aquesta manera cap 
informació s’escapa per les esquerdes de la memòria. Però em plante-
ja un altre problema encara. I és que en algunes ocasions m’he trobat 
dins d’una conversa interessant sense saber-ho perquè no l’havia buscat 
conscientment, sinó que havia aparegut amb un simple «com estàs?». Per 
tant, un instrument per prendre consciència de l’acció de gravar i de totes 
les anteriors que s’inclouen dins d’aquest sistema peculiar de cerca i re-
col·lecció d’informació, va ser la creació d’un protocol d’actuació davant 
de converses amb potencial.PRÉSTECS I DONACIONS

demanar fa que et donin, la consciència d’aquest gest

ENREGISTRAMENTS
per què enregistro, converses interessants,  
el protocol, què en faig després d’això

Col·lectivitza les addiccions
#AccionsPerRevincular

Protocol d’actuació  
de butxaca
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Moltes persones han anat col·laborant en la confecció d’un arxiu sense 
el qual m’hauria estat difícil tornar a trobar la informació. Guardar tots 
els referents ha estat rellevant a l’hora de poder organitzar-los i classifi-
car-los, per després poder utilitzar-los. 

L’arxiu està format per unes fitxes que contenen la següent informació: a 
través de qui i com ha arribat la informació a mi, és a dir el vincle que s’ha 
establert amb cada persona a través de la transmissió de coneixements; 
quan s’ha donat cada conversa o correspondència, a través de captures 
de pantalla emmagatzemades amb data i hora; la informació bàsica del 
títol i l’autora; i dos petits escrits: un resum de què tracta el referent i una 
descripció de quina informació m’interessa. Per tant les fitxes han estat 
una eina útil per visibilitzar i alhora per ajudar-me a guiar la recerca. Per 
poder fer passos endavant enmig de tanta informació és necessari fer-ne 
alguns enrere per veure d’on vens i tenir clar cap a on vas.

Tot i això la qüestió més important pel que fa a les fitxes ha estat mantenir 
present el vincle amb aquella persona o persones que han fet possible 
que la informació arribi.

Això és important perquè és una informació que després es veurà reflecti-
da en el sistema de citació, afegint una capa més d’informació i reconeixe-
ment, i visibilitzant una realitat sovint amagada.

ARXIU
necessitat d’organització, creació d’una biblioteca, 
informació detallada

Coopera en el joc vol.I
#AccionsPerRevincular

El fet d’enregistrar les converses m’ha permès accedir de nou a dades o 
dubtes als quals m’havien exposat les converses. A través, en algunes oca-
sions, d’escoltar només alguns fragments i en d’altres d’escoltar la peça 
d’àudio sencera, he extret informació suficient per a seguir treballant en 
la part més pràctica o avançant en qüestions més teòriques. També m’ha 
permès citar a les persones que han fet possible l’accés a aquella informa-
ció i també citar-les igual que he fet amb altres autores i referents.

Exemple de pàgina a l’arxiu
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Amb tot, l’arxiu no és un lloc que es reflecteixi a la forma final del projec-
te, per tant una manera de visibilitzar la metodologia de recerca del pro-
jecte ha estat trencar (o ampliar) els sistemes convencionals de citació, 
com he comentat a l’apartat anterior, afegint una capa més d’informació i 
reconeixement i traçant el vincle entre la referència i el projecte, a través 
de la persona qui me l’ha ofert.

No sóc la primera persona que es planteja visibilitzar l’ajuda rebuda i la 
col·lectivitat que hi ha darrere un projecte a través del sistema de citació. 
A l’article Feminist Tactics of Citation, Annotation, and Translation: 
Curatorial Reflections on the Now You Can Go programme de Gabrielle 
Moser i Helena Reckitt [9] es comenta la importància del sistema meto-
dològic i de citació dins de la lluita feminista. Parla de maneres diferents 
de relacionar-se amb els referents i amb la idea bàsica que aquests supo-
sen; és a dir, els referents són persones o projectes que t’ajuden, d’una 
manera o altra, a guiar-te. Em vull fixar més concretament en l’article de 
Living a feminist life de Sonia Fernández Pan [10] en el qual parla sobre 
com aplicar les maneres de fer feministes a la teva quotidianitat et fa 
entrar en conflicte amb el sistema heteropatriarcal que la regeix; durant 
tot el text Sonia Fernández Pan va citant i fent visibles a aquelles perso-
nes que l’han ajudat a arribar a les idees o informacions, tant a través de 
deixar-li un llibre com també simplement parlant-li sobre un tema concret 
de manera continuada i despertant el seu interès. Humanitza les citacions 
fent que aquestes ens aportin una capa d’informació més enllà de la con-
vencionalment necessària. En algunes ocasions mostra el vincle que la 
lliga a la persona que li proporciona la informació i ho trobo interessant.

Per tant, puc dir que no estic fent servir una metodologia pròpia i única. 
És una combinació de sistemes de citació. Una barreja entre el sistema de 
citació Chicago i el que planteja Sonia Fernández Pan en el text citat an-
teriorment, però afegint una fórmula que articula aquests dos fragments 
d’informació: «[...] em vincula a [...]». 

CITACIÓ I RECONEIXEMENT
combinació d’altres sistemes, esquema, 
trencar amb la idea de transmissió del coneixement

Esquema del sistema 
de citació

Si segueixo parlant de citació, un tema important és el fet de citar les 
converses. Com he comentat anteriorment, moltes de les persones que 
formen part del meu context formen part també del projecte. Vull insistir 
que les converses que he tingut i les filòsofes que llegit tenen el mateix 
pes i reconeixement dins del projecte, les cito d’igual manera. Aquest 
gest fa que s’eixampli el concepte de referent i que totes podem ser-ho. 
D’aquesta manera voldria posar en valor aquelles idees que canvien el 
curs del projecte independentment de qui les diu i atorgant a la conversa 
un reconeixement que es pugui valorar fins i tot en un context acadèmic.

Sembla estrany doncs, acabar aquest apartat amb què tots els actes ante-
riors trenquen amb la idea academicista impermeable. Van en contra de 
les idees de transmissió, reconeixement i citació del coneixement. És una 
manera d’incloure valors a través del mètode.

Totes les decisions explicades anteriorment poden semblar estranyes, 
però és que intenten canviar les idees sobre transmissió, reconeixement i 
citació del coneixement convencionals. Inclouen diverses capes de valors 
dins d’espais del projecte que no estem acostumades a alterar.

[1] Calle, Anna i Boserman, Carla, em vinculen a Marina 
Garcés, Un mundo común (Barcelona: Edicions Bellaterra, 
2013), 65.

Després d’haver fet un projecte sobre espais autogestionats 
en una distopía propera, Carla Boserman em comenta 
que el llibre de Marina Garcès m’interessaria. Que té 
idees molt interessants i em podrien servir per un futur. 
Uns anys després l’Anna Calle, la mare, me’l regala per 
l’aniversari.

Persones que em viculen a la informació
“em vincula/en a”
Sistema de citació Chicago
Descripció del vincle

Col·lectivitzar la lectura
#AccionsPerRevincular

Trencar i canviar no és el mateix
#AccionsPerRevincular
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Amb tot, l’arxiu no és un lloc que es reflecteixi a la forma final del projec-
te, per tant una manera de visibilitzar la metodologia de recerca del pro-
jecte ha estat trencar (o ampliar) els sistemes convencionals de citació, 
com he comentat a l’apartat anterior, afegint una capa més d’informació i 
reconeixement i traçant el vincle entre la referència i el projecte, a través 
de la persona qui me l’ha ofert.

No sóc la primera persona que es planteja visibilitzar l’ajuda rebuda i la 
col·lectivitat que hi ha darrere un projecte a través del sistema de citació. 
A l’article Feminist Tactics of Citation, Annotation, and Translation: 
Curatorial Reflections on the Now You Can Go programme de Gabrielle 
Moser i Helena Reckitt [9] es comenta la importància del sistema meto-
dològic i de citació dins de la lluita feminista. Parla de maneres diferents 
de relacionar-se amb els referents i amb la idea bàsica que aquests supo-
sen; és a dir, els referents són persones o projectes que t’ajuden, d’una 
manera o altra, a guiar-te. Em vull fixar més concretament en l’article de 
Living a feminist life de Sonia Fernández Pan [10] en el qual parla sobre 
com aplicar les maneres de fer feministes a la teva quotidianitat et fa 
entrar en conflicte amb el sistema heteropatriarcal que la regeix; durant 
tot el text Sonia Fernández Pan va citant i fent visibles a aquelles perso-
nes que l’han ajudat a arribar a les idees o informacions, tant a través de 
deixar-li un llibre com també simplement parlant-li sobre un tema concret 
de manera continuada i despertant el seu interès. Humanitza les citacions 
fent que aquestes ens aportin una capa d’informació més enllà de la con-
vencionalment necessària. En algunes ocasions mostra el vincle que la 
lliga a la persona que li proporciona la informació i ho trobo interessant.

Per tant, puc dir que no estic fent servir una metodologia pròpia i única. 
És una combinació de sistemes de citació. Una barreja entre el sistema de 
citació Chicago i el que planteja Sonia Fernández Pan en el text citat an-
teriorment, però afegint una fórmula que articula aquests dos fragments 
d’informació: «[...] em vincula a [...]». 

CITACIÓ I RECONEIXEMENT
combinació d’altres sistemes, esquema,  
trencar amb la idea de transmissió del coneixement

Esquema del sistema 
de citació

Si segueixo parlant de citació, un tema important és el fet de citar les 
converses. Com he comentat anteriorment, moltes de les persones que 
formen part del meu context formen part també del projecte. Vull insistir 
que les converses que he tingut i les filòsofes que llegit tenen el mateix 
pes i reconeixement dins del projecte, les cito d’igual manera. Aquest 
gest fa que s’eixampli el concepte de referent i que totes podem ser-ho. 
D’aquesta manera voldria posar en valor aquelles idees que canvien el 
curs del projecte independentment de qui les diu i atorgant a la conversa 
un reconeixement que es pugui valorar fins i tot en un context acadèmic.

Sembla estrany doncs, acabar aquest apartat amb què tots els actes ante-
riors trenquen amb la idea academicista impermeable. Van en contra de 
les idees de transmissió, reconeixement i citació del coneixement. És una 
manera d’incloure valors a través del mètode.

Totes les decisions explicades anteriorment poden semblar estranyes, 
però és que intenten canviar les idees sobre transmissió, reconeixement i 
citació del coneixement convencionals. Inclouen diverses capes de valors 
dins d’espais del projecte que no estem acostumades a alterar.

[1] Calle, Anna i Boserman, Carla, em vinculen a Marina 
Garcés, Un mundo común (Barcelona: Edicions Bellaterra, 
2013), 65.

Després d’haver fet un projecte sobre espais autogestionats 
en una distopía propera, Carla Boserman em comenta 
que el llibre de Marina Garcès m’interessaria. Que té 
idees molt interessants i em podrien servir per un futur. 
Uns anys després l’Anna Calle, la mare, me’l regala per 
l’aniversari.

Persones que em viculen a la informació
“em vincula/en a”
Sistema de citació Chicago
Descripció del vincle

Col·lectivitzar la lectura
#AccionsPerRevincular

[9] Coderch, Lúa, em vincula a Gabrielle Moser 
i Helena Reckitt, “Feminist Tactics of Citation, 
Annotation, and Translation: Curatorial Reflections 
on the Now You Can Go programme”, On Curating, 
https://www.on-curating.org/issue-29-reader/feminist-
tactics-of-citation-annotation-and-translation-curatorial-
reflections-on-the-now-you-can-go-programme.html#.
Xn2spUN7lYg .
Obtingut a través d’un document on compartim 
informació sobre el projecte. Apareix després d’haver 
parlat sobre la necessitat de visibilitzar l’ajuda que em 
donen les col·laboradores i com no sé com plasmar-ho.

[10] Coderch, Lúa, em vincula a Sonia Fernández Pan, 
“Living a feminist life”, A*DESK, https://a-desk.org/
magazine/living-feminist-life-1/#_ftn1.
A través d’una conversa en la sisena tutoria, em 
comenta que la idea que tinc del sistema de citació 
s’assembla al que utilitza una molt amiga seva a un 
article i em passa l’enllaç directament pel xat de la 
videotrucada.
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Com comento a l’apartat anterior, la reconfiguració del sistema de citació 
és una manera de fer presents una sèrie de valors a través del mètode. Ara 
és el moment de parlar d’aquests valors, que no s’inclouen només a través 
de la citació, sinó que he volgut que es reflectissin a tota la metodologia.

Parlo de la codependència de la vida. Sempre se’ns recorda la necessitat 
de citar els referents i les obres d’altres en les que ens recolzem però, 
sorprenentment, mai ens han dit que mencionem a aquelles persones que 
ens cuiden durant processos creatius durs i llargs, com les parelles, ami-
gues, companyes de pis, mares, germanes, fins i tot repartidores de men-
jar a domicili; sense elles el projecte no hauria sigut igual o fins i tot no 
hauria mai arribat a ser. Plantejo visibilitzar aquelles persones que de ma-
neres diverses formen part d’aquest conjunt fent-les presents a diferents 
dimensions del projecte, com poden ser la investigació o la formalització 
a través de les accions.

El que intento dir és que hi ha hagut un canvi profund en la meva manera 
d’entendre i abordar la investigació. La intenció no és només ensenyar 
quants referents he obtingut, m’he llegit o m’han inspirat. La intenció 
és mostrar també la xarxa de suport que ha fet possible trobar aquests 
referents, escriure aquestes línies, arribar a aquestes idees i fer aquestes 
accions. El que faig és canviar de punt de mira i com descriu Amaia Pérez 
Orozco a Curso: El Kit de la Lucha Feminista (47’ 00”) [11] «Cuando 
ponemos en el centro la vida existe un conflicto estructural e irresolu-
ble entre el proceso de acumulación de capital de generación de benefi-
cios en manos privadas en los mercados y los procesos que sostienen la 
vida.». Canviar suposa trencar amb el que estava establert i trobar-te en 
un constant conflicte amb el que ja estava creat. D’això es tracta. D’entrar 
en conflicte i lluitar contra la idea que els projectes i les idees ens venen 
soles i les construïm soles, perquè és impossible. Necessitem ajuda exter-
na per sobreviure, i el que voldria és, doncs, visibilitzar el que s’anomena 
com l’àmbit de la reproducció, que precisament és aquest espai de cures 
que permet el sosteniment de la vida.

VISIBILITZACIÓ D’ALLÒ QUE SUSTENTA EL 
TREBALL CREATIU I ACADÈMIC
on ho veiem, realitat amagada, per què ho vull ensenyar

D’aquest àmbit de la reproducció també en parla Úrsula K Le Guin a La 
hija de la pescadora [12] on posa èmfasi en la capacitat que han tingut 
les dones creadores de sostenir vida, sense deixar de comunicar-ho i plas-
mar-ho en les seves obres; allunyant-se de la figura de l’heroi pensador 
en una habitació buida. És a dir, m’he volgut fixar en com moltes dones 
han sigut capaces de comunicar com altres persones les han ajudat en els 
processos creatius, des de l’àmbit de la reproducció.

Tot això torna a ser un acte antiacademicista. Va contra els cànons acadè-
mics demanar ajuda a l’exterior i més visibilitzar-la. Tenim entès que si ho 
fem hem de mentir perquè del contrari semblaria que no som prou bones 
en la nostra feina, si admetem que necessitem ajuda per fer-la. L’únic 
reconeixement que es dóna de manera recurrent en el món acadèmic es 
limita a la dedicatòria de l’obra a les primeres pàgines, o a escriure uns 
agraïments. No només vull que hi hagi una pàgina d’agraïments. Tot el 
projecte dóna les gràcies i comparteix el que a mi m’ha estat compartit.

Recuperar el otro oculto de la economía, es decir, todos los ámbitos 
que pasaban invisibles para el conjunto de gente y para el sistema 
económico en general. Un momento de recuperación del otro oculto, 
el cual podríamos llamar para simplificar, el ámbito de la reproducción.

No había nadie que me apreciara, a excepción de mi madre y  
(mi hermano) Frank –que para mí eran deliciosos, eran todo en la vida, 
eran la vida– no contaban demasiado puesto que ellos eran parte mía  
y yo de ellos, y los tres éramos uno en este asunto.

Curso: El Kit de la Lucha Feminista,  
Amaia Pérez Orozco (29’00”) [11]

La hija de la pescadora, Ursula K Le Guin [12]

Et dono la meva aigua
#AccionsPerRevincular

Cooperar en el joc vol.II
#AccionsPerRevincular
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Com comento a l’apartat anterior, la reconfiguració del sistema de citació 
és una manera de fer presents una sèrie de valors a través del mètode. Ara 
és el moment de parlar d’aquests valors, que no s’inclouen només a través 
de la citació, sinó que he volgut que es reflectissin a tota la metodologia.

Parlo de la codependència de la vida. Sempre se’ns recorda la necessitat 
de citar els referents i les obres d’altres en les que ens recolzem però, 
sorprenentment, mai ens han dit que mencionem a aquelles persones que 
ens cuiden durant processos creatius durs i llargs, com les parelles, ami-
gues, companyes de pis, mares, germanes, fins i tot repartidores de men-
jar a domicili; sense elles el projecte no hauria sigut igual o fins i tot no 
hauria mai arribat a ser. Plantejo visibilitzar aquelles persones que de ma-
neres diverses formen part d’aquest conjunt fent-les presents a diferents 
dimensions del projecte, com poden ser la investigació o la formalització 
a través de les accions.

El que intento dir és que hi ha hagut un canvi profund en la meva manera 
d’entendre i abordar la investigació. La intenció no és només ensenyar 
quants referents he obtingut, m’he llegit o m’han inspirat. La intenció 
és mostrar també la xarxa de suport que ha fet possible trobar aquests 
referents, escriure aquestes línies, arribar a aquestes idees i fer aquestes 
accions. El que faig és canviar de punt de mira i com descriu Amaia Pérez 
Orozco a Curso: El Kit de la Lucha Feminista (47’ 00”) [11] «Cuando 
ponemos en el centro la vida existe un conflicto estructural e irresolu-
ble entre el proceso de acumulación de capital de generación de benefi-
cios en manos privadas en los mercados y los procesos que sostienen la 
vida.». Canviar suposa trencar amb el que estava establert i trobar-te en 
un constant conflicte amb el que ja estava creat. D’això es tracta. D’entrar 
en conflicte i lluitar contra la idea que els projectes i les idees ens venen 
soles i les construïm soles, perquè és impossible. Necessitem ajuda exter-
na per sobreviure, i el que voldria és, doncs, visibilitzar el que s’anomena 
com l’àmbit de la reproducció, que precisament és aquest espai de cures 
que permet el sosteniment de la vida.

VISIBILITZACIÓ D’ALLÒ QUE SUSTENTA EL 
TREBALL CREATIU I ACADÈMIC
on ho veiem, realitat amagada, per què ho vull ensenyar

D’aquest àmbit de la reproducció també en parla Úrsula K Le Guin a La 
hija de la pescadora [12] on posa èmfasi en la capacitat que han tingut 
les dones creadores de sostenir vida, sense deixar de comunicar-ho i plas-
mar-ho en les seves obres; allunyant-se de la figura de l’heroi pensador 
en una habitació buida. És a dir, m’he volgut fixar en com moltes dones 
han sigut capaces de comunicar com altres persones les han ajudat en els 
processos creatius, des de l’àmbit de la reproducció.

Tot això torna a ser un acte antiacademicista. Va contra els cànons acadè-
mics demanar ajuda a l’exterior i més visibilitzar-la. Tenim entès que si ho 
fem hem de mentir perquè del contrari semblaria que no som prou bones 
en la nostra feina, si admetem que necessitem ajuda per fer-la. L’únic 
reconeixement que es dóna de manera recurrent en el món acadèmic es 
limita a la dedicatòria de l’obra a les primeres pàgines, o a escriure uns 
agraïments. No només vull que hi hagi una pàgina d’agraïments. Tot el 
projecte dóna les gràcies i comparteix el que a mi m’ha estat compartit.

Recuperar el otro oculto de la economía, es decir, todos los ámbitos 
que pasaban invisibles para el conjunto de gente y para el sistema 
económico en general. Un momento de recuperación del otro oculto, 
el cual podríamos llamar para simplificar, el ámbito de la reproducción.

No había nadie que me apreciara, a excepción de mi madre y  
(mi hermano) Frank –que para mí eran deliciosos, eran todo en la vida, 
eran la vida– no contaban demasiado puesto que ellos eran parte mía  
y yo de ellos, y los tres éramos uno en este asunto.

Curso: El Kit de la Lucha Feminista,  
Amaia Pérez Orozco (29’00”) [11]

La hija de la pescadora, Ursula K Le Guin [12]

Et dono la meva aigua
#AccionsPerRevincular

[11]  Coderch, Lúa, em vincula a Amaia Pérez Orozco, 
CURSO EL KIT DE LA LUCHA FEMINISTA 
(2ºRND). SESIÓN 1: PRIMEROS APUNTES PARA 
SUBVERTIR EL MUNDO  (2014), Traficantes de 
Sueños, https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/
nncc-amaiamp3?in=traficantesdesue-os/sets/curso-el-kit-
de-la-lucha
Trobo aquest referent escrit al marge de l’esborrany de 
la memòria d’aquest projecte. Quan m’hi apropo veig 
que és una peça d’àudio molt llarga, de dues hores de 
durada. Quan la començo a escoltar deixo de fer tot el 
que estava fent i l’escolto fascinada.

[12] Coderch, Lúa i Queraltó, Ona em vinculen a 
Úrsula K Le Guin, “La hija de la pescadora”.
Igual que amb el curs de l’Amaia Pérez, em trobo aquest 
escrit al marge de l’esborrany i la Lúa insisteix que me’l 
llegeixi des de fa setmanes. Li demano ajuda per saber 
quin tros és el que m’interessa, me’l diu i ara tinc ganes 
de llegir-lo tot. L’Ona m’ajuda a obtenir el text d’acord 
amb les metodologies de recerca que utilitzo.
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Judit Gil Cuevas, Júlia 
Barril Pou, Ona Queraltó 
Sanchez, Lídia Llort 
Alegret, Aina Eguiluz, 
Abel Escribano, Aurora 
Silveira Puig, Clàudia 
Romero, Eloi Martín, 
Andrea Juver Pujol, Anna 
Pujol Coma, Huaquian 
Zang, Irene Plaza, Marta 
Giralt, Paula Illescas, 
Martina Orobitg Llop, 
Ariadna Tarifa, Malena 
Ibarz Escandell, Paula 

Martínez Soriano, Ana 
Guerrero, Mónica López 
Tierling, Lúa Coderch, 
Anna Calle Campos, 
Jesús de las Fuentes 
Oriol, Marc Navarro 
Jover, Miquel Bedia, 
Gemma Rius, David Ortiz, 
Katharina Hetzeneder, 
Marina Martínez Oriol, 
Pol Alert, Marta Camps, 
Carla Boserman, Ona 
Torres Marrugat, Pau 
Jerez Vila, etc.
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Crear i buscar a través de l’acció. En el projecte l’acció és el lloc on el 
projecte s’articula en diversos moments, però sobretot fa dues coses molt 
clares: investigar i posar en pràctica.

Les accions per revincular són precisament això. Es basen en observar 
quins aspectes de la vida diària puc alterar, assajant un canvi en la relació 
de propietat que establim i buscant-hi una revinculació a través de l’acció 
mateixa.

Investigar des del cos és el que ens proposa Marina Garcés al capítol 
Poner el cuerpo [13]. Ho exposa des de la perspectiva de l’art, sobretot el 
que es vol convertir en activisme dins d’aquest espai d’expressió. Posar el 
cos defineix el grau d’implicació del subjecte amb el problema i per tant 
la capacitat del problema d’interpel·lar-nos en un món real. Quan deixem 
que les teories parlin i representin però no actuïn es queden en el marc 
acadèmic o artístic i no surten al carrer. Considero que les teories no te-
nen sentit fins que no prenguin forma a les vides que portem.

Quan la gent et dóna coses, en la nostra cultura s’espera que es retorni 
alguna cosa a canvi. S’espera un regal.

ACCIONS PER REVINCULAR 
investigar a través de l’acció, posar el cos,  
exercici creatiu

EL RETORN 
per què no és un regal, com faig aquest retorn, 
creative commons, pàgina web, postals

És per això també que les temptatives en forma d’acció intenten tenir 
un aire de joc o repte. Per fer-les més fàcils, agradables i divertides, i per 
trencar també amb la idea que fer coses importants vol dir estar enfada-
des i sèries tota l’estona. Jugar també és aprendre. Com l’exercici que fa 
Dominic Wilcox a Speed Creating [15] amb un projecte on durant un 
mes es compromet a fer exercicis creatius cada dia. Comenta com aques-
ta necessitat convertida en hàbit li va permetre fer cada dia accions més, 
precisament, creatives. D’aquesta manera ell va trobar una manera de fer 
a través de les normes autoimposades. La diferència està en el fet que, 
amb les petites accions per revincular, el que intento fer és colar-me entre 
els codis i les normes que se m’imposen. No és un exercici per potenciar 
o posar a prova la creativitat però, en aquesta necessitat de crear hi ha 
inserida una recerca més activa i forçada que fa que les accions se surtin 
més del que ja està establert, que siguin més creatives.

No hay mucho que decir, sino todo por hacer.

El regalo se brinda con generosidad, incluso cuando en ese gesto que 
acompaña la transición solo hay ficción, formalismo, y mentira social 
[...] detrás de él hay obligación.

Lo Posthumano, Rosi Braidotti [14]

Ensayo sobre el Don, Marcel Mauss [16]

Copiar
#AccionsPerRevincular

Però i si el regal no m’agrada i no m’he sentit mai còmoda fent-ne o  
rebent-ne? La majoria de vegades m’han regalat coses que no m’agrada-
ven o que directament no em servien, per mi llavors no són regals. La idea 
de regal, doncs, va lligada a la d’obligació i no creia que fos un concepte 
a vincular el projecte. Però després de meditar-ho vaig veure que em con-
vencia la idea de retorn. Pensar en el retorn com una eina per donar el 
que m’han donat, però sense una obligació entre les parts.

El retorn s’articula a través del coneixement obert. No he volgut limi-
tar-me a oferir les conclusions únicament a les persones que m’han ajudat 
a arribar-hi, sinó que també s’ha de poder retornar a qui li sigui profi-
tós. És per això que el projecte es difon a través d’una llicència creative 
commons, que respecta la lliure circulació de la informació, la còpia i la 
utilització d’aquests textos amb total llibertat, sense necessitat de reco-
neixements ni de respectar-ne la integritat. 

El retorn està disponible dins d’un recipient accessible per a tot aquell que 
el vulgui trobar, com és internet. Una pàgina web és el mitjà al qual més 
persones poden arribar i la manera més senzilla de distribuir, i alterar, 
el coneixement. Tot i que també sóc conscient que encara que sembli un 
mitjà de comunicació universal, per a algunes persones no ho és. Internet 
no és, ni serà mai, universal. El projecte ha de poder ser autoexplicatiu, 
alterable, ampliable i accessible. És per això que aquesta és la millor 
opció, i que, tot i que no és l’únic mitjà de difusió, sí que és el principal.

Eliminar possessius
#AccionsPerRevincular
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ven o que directament no em servien, per mi llavors no són regals. La idea 
de regal, doncs, va lligada a la d’obligació i no creia que fos un concepte 
a vincular el projecte. Però després de meditar-ho vaig veure que em con-
vencia la idea de retorn. Pensar en el retorn com una eina per donar el 
que m’han donat, però sense una obligació entre les parts.

El retorn s’articula a través del coneixement obert. No he volgut limi-
tar-me a oferir les conclusions únicament a les persones que m’han ajudat 
a arribar-hi, sinó que també s’ha de poder retornar a qui li sigui profi-
tós. És per això que el projecte es difon a través d’una llicència creative 
commons, que respecta la lliure circulació de la informació, la còpia i la 
utilització d’aquests textos amb total llibertat, sense necessitat de reco-
neixements ni de respectar-ne la integritat. 

El retorn està disponible dins d’un recipient accessible per a tot aquell que 
el vulgui trobar, com és internet. Una pàgina web és el mitjà al qual més 
persones poden arribar i la manera més senzilla de distribuir, i alterar, 
el coneixement. Tot i que també sóc conscient que encara que sembli un 
mitjà de comunicació universal, per a algunes persones no ho és. Internet 
no és, ni serà mai, universal. El projecte ha de poder ser autoexplicatiu, 
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opció, i que, tot i que no és l’únic mitjà de difusió, sí que és el principal.
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investigar a través de l’acció, posar el cos,  
exercici creatiu

EL RETORN 
per què no és un regal, com faig aquest retorn, 
creative commons, pàgina web, postals

És per això també que les temptatives en forma d’acció intenten tenir 
un aire de joc o repte. Per fer-les més fàcils, agradables i divertides, i per 
trencar també amb la idea que fer coses importants vol dir estar enfada-
des i sèries tota l’estona. Jugar també és aprendre. Com l’exercici que fa 
Dominic Wilcox a Speed Creating [15] amb un projecte on durant un 
mes es compromet a fer exercicis creatius cada dia. Comenta com aques-
ta necessitat convertida en hàbit li va permetre fer cada dia accions més, 
precisament, creatives. D’aquesta manera ell va trobar una manera de fer 
a través de les normes autoimposades. La diferència està en el fet que, 
amb les petites accions per revincular, el que intento fer és colar-me entre 
els codis i les normes que se m’imposen. No és un exercici per potenciar 
o posar a prova la creativitat però, en aquesta necessitat de crear hi ha 
inserida una recerca més activa i forçada que fa que les accions se surtin 
més del que ja està establert, que siguin més creatives.

No hay mucho que decir, sino todo por hacer.

El regalo se brinda con generosidad, incluso cuando en ese gesto que 
acompaña la transición solo hay ficción, formalismo, y mentira social 
[...] detrás de él hay obligación.

Lo Posthumano, Rosi Braidotti [14]

Ensayo sobre el Don, Marcel Mauss [16]

Copiar
#AccionsPerRevincular

[13]   Calle, Anna i Boserman, Carla, em vinculen a 
Marina Garcés, Un mundo común (Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2013).
Veure cita al número 1.

[14] Coderch, Lúa, em vincula a Rosi Braidotti, Lo 
Posthumano (Editorial Geidisa, Barcelona) p.255.
Veure cita al número 5

[15] Queraltó, Ona i Achón, Joan, em vinculen a 
Dominic Wilcox, “Speed Creating”, Variations on 
normal, https://variationsonnormal.com/speed-creating/.
L’Ona Queraltó em convida a una classe telemàtica 
amb en Joan Achón i ell ens explica maneres diferents 
d’explicar projectes. Ens ensenya un vídeo de Dominic 
Wilcox, que fa uns instruments prou estranys i em 
pica la curiositat, navego per la seva web, trobo Speed 
Creating i em recorda al que he estat fent amb les 
accions.

[16] Coderch, Lúa em vincula a Marcel Mauss, 
“Ensayo sobre el don” (Katz Editores, Madrid, 2009) 
p.17 .
És un dels primers texts que m’arriba a través de Drive. 
Em feia mandra veure-ho com una visió occidental del 
que són els regals en altres cultures, perquè això és el 
que m’havien dit que deia el text. Quan me’l vaig llegir 
vaig veure que no era així i que compartíem la mateixa 
visió sobre els regals a occident.
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Creo, doncs, una web que s’assembla a la de Oblique Strategies de Brian 
Eno [17], on l’exposició del projecte és únicament el títol, una acció amb 
imatge i escrita, un botó per saber de què va el projecte amb un petit re-
sum, un altre per descarregar tota la memòria del projecte i un altre que 
envia un correu per ampliar la biblioteca d’accions. El funcionament és 
senzill però la peculiaritat és que no pots navegar per la multitud d’ac-
cions. Aquestes, com en les Oblique Strategies, canvien quan cliques a 
la pantalla en ordre aleatòri, per no tenir una sensació d’inici i final sinó 
més de continuitat i ilimitat. 
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Canviar de descans
#AccionsPerRevincular
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CLICA PER ANAR-HI 
(RECOMANEM QUE NO UTILITZIS SAFARI)

https://totaixoparladenosaltres.site/
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cions. Aquestes, com en les Oblique Strategies, canvien quan cliques a 
la pantalla en ordre aleatòri, per no tenir una sensació d’inici i final sinó 
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[17] Coderch, Lúa em vincula a Brian Eno, “Oblique 
strategies”, Random Oblique Strategies, https://www.
joshharrison.net/oblique-strategies/
Arribo a aquesta pàgina web a la tercera vegada que 
en parlem amb la Lúa. Em passa l’enllaç a través de la 
conversa de Jitsi i començo a veure com el projecte es 
pot transmetre d’aquesta manera tan senzilla.
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Les  accions també poden viatjar de manera física. Les postals, tot i ser 
més un souvenir que un mitjà de comunicació per a moltes persones i 
que el correu postal cada vegada està més oblidat, ajuden a transmetre di-
ferents capes d’informació. Posar l’acció en format postal crea un vincle 
entre les dues persones, la que ho rep i la que l’envia. Compartir accions 
i rebre’n és del que tracta el projecte, conectant diferents realitats i pers-
pectives de la propietat. 

Buscar aquest retorn, sento dir-ho, però també trenca amb algunes de les 
lògiques presents al món acadèmic, on la informació i les idees es priva-
titzen i no són lliures de circular i on tothom es veu obligat, en primer 
lloc, a buscar el reconeixement social de la propietat de les idees per a 
sobreviure i prosperar.

Exemple de postal a punt d’enviar.
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Exemple de postal que s’està entregant.

Exemple de postal que no s’ha entregat.
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Finalment és necessari parlar del fet que fer servir aquesta metodologia 
té limitacions. Fer una recerca d’aquesta manera fa que només extregui 
informació d’allò que sap la gent del meu entorn i no més enllà. Això té 
conseqüències, potser no ofereixo el descobriment d’un referent del qual 
ningú havia sentit a parlar, però és realment necessari? Em relaciono en 
entorns prou diferents i la barreja de referents de tots aquests pot crear 
combinacions d’idees que donin uns fruits interessants.

Així i tot, sóc conscient de les limitacions i recolzant-me en el que diu 
Donna Haraway sobre el coneixement situat [18]; cal ser conscient que 
on em situo serà el que conegui i també manarà sobre la manera com 
transmeti aquesta informació -ser conscient d’on visc, qui sóc, com sóc i 
com és el meu entorn-. Per tant la recerca no pretén trobar informacions 
que mai ningú havia trobat sinó actuar sobre aquestes i crear discursos 
coherents amb l’entorn on visc.

És així com el coneixement també tornarà a l’entorn. Si sóc realista i 
conscient, veig com el projecte no arribarà gaire més enllà d’on he extret 
la informació. És a dir les persones que m’han donat, rebran el que he 
escrit i pensat, amb el mateix codi amb el qual elles m’ho han donat, quo-
tidià i sincer. Un exercici de presa de consciència i coherència crec que 
és el que engloba aquest apartat, la metodologia i el projecte en general.

UNA REFLEXIÓ FINAL SOBRE EL LÍMITS 
D’AQUESTA RECERCA 
la metodologia em limita, coneixement situat

Què necessites?
#AccionsPerRevincular

Desapropiar la roba vol.II
#AccionsPerRevincular
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conscient, veig com el projecte no arribarà gaire més enllà d’on he extret 
la informació. És a dir les persones que m’han donat, rebran el que he 
escrit i pensat, amb el mateix codi amb el qual elles m’ho han donat, quo-
tidià i sincer. Un exercici de presa de consciència i coherència crec que 
és el que engloba aquest apartat, la metodologia i el projecte en general.

UNA REFLEXIÓ FINAL SOBRE EL LÍMITS 
D’AQUESTA RECERCA 
la metodologia em limita, coneixement situat

Què necessites?
#AccionsPerRevincular

[18] Trobada per casualitat, sense vincle amb Donna 
Haraway, “Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención 
de la naturaleza” (Ediciones Cátedra, Madrid, 1995)
Trobat per pura casualitat en un exercici de recerca de 
conceptes relacionats amb la comunicació i que li vaig 
donar valor quan ho vam comentar més endavant amb 
l’Ona, vam trobar-hi una connexió amb el que estava 
fent. Es va produir el retorn d’aquesta informació dos 
dies després en una conversa amb l’Andrea Jover sobre 
metodologies de recerca. Llavors és quan vaig veure clar 
el paper que havia de jugar al projecte.
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“Et dono la meva aigua”
#AccionsPerRevincular
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The tragedy of commons, Garrett Hardin [20]

Pero qué es un bien? Para una persona puede ser la naturaleza 
preservada, para otros centros de ski por mayor. Para una pueden 
ser estuarios donde se alimenten patos para caza, mientras que para 
otra pueden ser terrenos para fábricas. Comparar un bien con otro es, 
solemos decir, imposible, porque estos bienes son inconmensurables, y 
los inconmensurables no pueden compararse.

Canviar d’identitat
#AccionsPerRevincular

L’inici de les preocupacions. Parlar sobre la propietat és un tema que em 
desborda. La vinculació que tenim amb la propietat és el que m’ha fet 
arribar fins aquí. Com ens relacionem amb aquestes, com les comparem, 
les aïllem i les definim, fan que establim uns vincles amb elles. Parlaré so-
bre la propietat segons com la conec, la veig i m’hi relaciono al dia a dia. 
Perquè no l’he vist mai escrita en un llibre de dret, no l’entenc amb aquell 
llenguatge amb el qual la defineixen. Com em relaciono amb aquesta és 
el que observaré i el que voldré canviar a poc a poc. Com m’hi relaciono 
marcarà com no m’hi relaciono.

David: Es como una pintora en una entrevista le preguntaron cómo 
decidía el tamaño de sus lienzos y ella dijo que ella siempre pintaba 
fuera, se iba a la montaña a pintar y era como «es lo que me cabe en 
la maleta». Es decir que eso ya es una decisión. A veces se mitifican 
mucho las decisiones como algo super conceptual y super místico, 
pero esta bien cuando la gente dice honestamente «pues no, este es 
el tamaño que me cabe en la maleta». Entonces es como que con esto 
juego.
Marina: Tengo como la necesidad de dejar cosas fuera. Pero el 
problema esta en que dejo fuera. Sé que no voy a tratar la propiedad 
des de un punto de vista legal o jurídico buscando los huecos que hay 
ahí. Y la razón es porque no me interesa, es un fregao.
David: Es una buena razón para decir que no. Es un TFG, tienes este 
tiempo,... Lo que hablábamos antes de los recursos. Y no pasa nada. 
Lo que elijas va a tener consistencia. Si tu vas a una exposición ves 
lo que hay, no lo que el artista o el comisario ha decidido dejar fuera. 
En un mundo ideal dónde tienes a todo un equipo, tienes muchos 
recursos y todo eso, a lo mejor lo podrías hacer pero también és 
interessante el hecho de ser fiel a lo que puedes o no puedes abarcar.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona
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UNA REFLEXIÓ SOBRE  
LA PROPIETAT FETA  
EN PRIMERA PERSONA

Conversa amb David Ortiz un dia de març de 2020  
a les 13.30 h [19]

És que la importància de parlar del concepte de la propietat des d’un punt 
de vista personal, està en això que comenta Garrett Hardin a The tragedy 
of commons [20]:

El que vol dir Garrett Hardin és que cadascú té un vincle diferent amb 
cada cosa, persona, objecte, espai o paraula que considera pròpia. Cadas-
cú parteix del coneixement situat en el seu entorn. És aquí on em trobo 
amb Donna Haraway que escriu el llibre Ciencia, cyborgs y mujeres: la 
reinvención de la naturaleza (1991) on inclou el capítol Leyendo a Buchi 
Emecheta: pugnas por la «experiencia de las mujeres» en los estudios 
sobre la mujer! (p.183-209) [21] on trobo el concepte del coneixement 
situat; en un primer moment reforça per a mi aquesta idea de que el que 
està en el nostre entorn és sobre el que podem tenir coneixement, i que si 
les coses no t’afecten personalment, no seràs mai capaç de comprendre 
completament les seves dimensions, complexitats i efectes. El coneixe-
ment situat el que fa és contextualitzar i dir que el coneixement només 
pot acostar-se a l’objectivitat si aquest també s’acosta al subjecte de qui 
parla. En aquest cas no m’acosto al subjecte del que parlo sinó que el 
subjecte sóc jo, i l’objecte d’estudi les relacions de propietat que es troben 
al meu entorn.

Deixar un llibre
#AccionsPerRevincular
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The tragedy of commons, Garrett Hardin [20]

Pero qué es un bien? Para una persona puede ser la naturaleza 
preservada, para otros centros de ski por mayor. Para una pueden 
ser estuarios donde se alimenten patos para caza, mientras que para 
otra pueden ser terrenos para fábricas. Comparar un bien con otro es, 
solemos decir, imposible, porque estos bienes son inconmensurables, y 
los inconmensurables no pueden compararse.

Canviar d’identitat
#AccionsPerRevincular
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El que vol dir Garrett Hardin és que cadascú té un vincle diferent amb 
cada cosa, persona, objecte, espai o paraula que considera pròpia. Cadas-
cú parteix del coneixement situat en el seu entorn. És aquí on em trobo 
amb Donna Haraway que escriu el llibre Ciencia, cyborgs y mujeres: la 
reinvención de la naturaleza (1991) on inclou el capítol Leyendo a Buchi 
Emecheta: pugnas por la «experiencia de las mujeres» en los estudios 
sobre la mujer! (p.183-209) [21] on trobo el concepte del coneixement 
situat; en un primer moment reforça per a mi aquesta idea de que el que 
està en el nostre entorn és sobre el que podem tenir coneixement, i que si 
les coses no t’afecten personalment, no seràs mai capaç de comprendre 
completament les seves dimensions, complexitats i efectes. El coneixe-
ment situat el que fa és contextualitzar i dir que el coneixement només 
pot acostar-se a l’objectivitat si aquest també s’acosta al subjecte de qui 
parla. En aquest cas no m’acosto al subjecte del que parlo sinó que el 
subjecte sóc jo, i l’objecte d’estudi les relacions de propietat que es troben 
al meu entorn.

L’inici de les preocupacions. Parlar sobre la propietat és un tema que em 
desborda. La vinculació que tenim amb la propietat és el que m’ha fet 
arribar fins aquí. Com ens relacionem amb aquestes, com les comparem, 
les aïllem i les definim, fan que establim uns vincles amb elles. Parlaré so-
bre la propietat segons com la conec, la veig i m’hi relaciono al dia a dia. 
Perquè no l’he vist mai escrita en un llibre de dret, no l’entenc amb aquell 
llenguatge amb el qual la defineixen. Com em relaciono amb aquesta és 
el que observaré i el que voldré canviar a poc a poc. Com m’hi relaciono 
marcarà com no m’hi relaciono.

David: Es como una pintora en una entrevista le preguntaron cómo 
decidía el tamaño de sus lienzos y ella dijo que ella siempre pintaba 
fuera, se iba a la montaña a pintar y era como «es lo que me cabe en 
la maleta». Es decir que eso ya es una decisión. A veces se mitifican 
mucho las decisiones como algo super conceptual y super místico, 
pero esta bien cuando la gente dice honestamente «pues no, este es 
el tamaño que me cabe en la maleta». Entonces es como que con esto 
juego.
Marina: Tengo como la necesidad de dejar cosas fuera. Pero el 
problema esta en que dejo fuera. Sé que no voy a tratar la propiedad 
des de un punto de vista legal o jurídico buscando los huecos que hay 
ahí. Y la razón es porque no me interesa, es un fregao.
David: Es una buena razón para decir que no. Es un TFG, tienes este 
tiempo,... Lo que hablábamos antes de los recursos. Y no pasa nada. 
Lo que elijas va a tener consistencia. Si tu vas a una exposición ves 
lo que hay, no lo que el artista o el comisario ha decidido dejar fuera. 
En un mundo ideal dónde tienes a todo un equipo, tienes muchos 
recursos y todo eso, a lo mejor lo podrías hacer pero también és 
interessante el hecho de ser fiel a lo que puedes o no puedes abarcar.

Conversa amb David Ortiz un dia de març de 2020  
a les 13.30 h [19]

[19] Conversa amb David Ortiz, un dia de març  
a les 13.30 h
Veure cita al número 4.

[20] Coderch, Lúa em vincula a Garrett Hardin,  
“The tragedy of commons”, Science, no. 162 (1968).
Em trobo aquest text en un correu electrònic el 10 
d’abril juntament amb El Gobierno de los Comunes. 
Em sona el títol però no sé ben bé de què. Quan el 
llegeixo recordo que l’havia llegit abans per alguna altra 
assignatura però no recordo ben bé quina ni quin any, 
tampoc recordava que fos un text interessant.

[21] Trobada per casualitat, sense vincle amb Donna 
Haraway, “Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención 
de la naturaleza” (Ediciones Cátedra, Madrid, 1995)
Veure cita al número 18.
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Ensayo sobre el Don, Marcel Mauss [23]

El regalo se brinda con generosidad, incluso cuando en ese gesto que 
acompaña la transición solo hay ficción, formalismo, y mentira social 
[...] detrás de él hay obligación.

Col·lectivitzar addiccions
#AccionsPerRevincular

Així ho descriu Isaac Puente. Es refereix a que el que ens afecta a l’esfera 
personal també es manifesta a les esferes públiques. És que els espais po-
den ser teus, meus, seus, privats, públics, comuns, etc. Poden ser de mol-
tes maneres però en tots els casos el que els limita és l’ús que en pots fer. 

La relació que estableixo amb els espais. Visc en una casa on els espais 
estan separats per parets i portes. Les utilitats de les habitacions estan 
marcades per si són privades o comunes. Tinc la meva habitació però 
el lavabo és un espai comú i això és una norma dins d’aquesta casa que 
l’han imposada unes persones que estan per sobre meu, que són el pare 
i la mare, segons allò que elles havien vist anteriorment i segons el que 
havien après sobre com distribuir els espais. Dins de casa també hi ha 
diferències quant a propietat, les habitacions no són iguals i això crea 
diferències entre nosaltres. El tamany dels espais sembla que estableixi 
unes jerarquies dins de la casa i en alguns casos ha sigut motiu de discus-
sió, comparant l’espai que tinc amb la importància del que dic.

La comunidad de vivienda, de alimento y de cariños es el origen de la 
unión familiar. La comunidad de residencia y de intereses une entre 
sí los vecinos de un pueblo, y a los que profesan un mismo oficio. La 
comunidad de patria une a los habitantes de un mismo territorio, a los 
que hablan un mismo idioma o tienen una misma vinculación al clima.
Por el contrario, lo que separa a los hombres, es la propiedad 
particular, el tuyo y el mio. Entre hermanos, la posesión de un objeto o 
el reparto del patrimonio. Entre vecinos, las propiedades rivales. Entre 
nacionales, la distinta costumbre o el distinto clima.
Y la desunión es tanto mayor, y el odio tanto más vivo, cuanto más 
acusado sea el desnivel, y más injusto el reparto de una cosa.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Comunismo Libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas, Isaac Puente [22]

Però observo i veig com aquest tipus de relació també l’establim amb 
els objectes. Ser propietari d’un objecte comporta normalment haver-lo 
comprat, a ulls de la llei. Però dins dels objectes hi ha molts matisos: hi 
ha objectes que els comprem i no ho recordem, objectes que tenen més 
valor emocional per nosaltres, objectes com el mòbil que tenen un valor 
a nivell de preservar la intimitat, hi ha objectes que no comprem però 
que en un moment passen a ser nostres com són els regals o els préstecs, 
etc. Dins de la cultura occidental es fan regals com a mostra d’agraïment 
o estima, però totes hem sentit en algun moment com hem estat obli-
gades moralment a fer regals a persones perquè aquestes anteriorment 
ens n’havien fet algun. És a dir que el regal és un objecte que passa a 
ser propietat nostra però, alhora conté un compromís social i una relació 
de poder de l’altra persona propietària sobre nosaltres. Un objecte amb 
dues funcions i propietaris.

La relació de propietat amb objectes, territoris i espais fa que estableixi 
vincles amb les persones que tinc a l’entorn però, alhora trenca possibles 
vincles amb altres persones i crea relacions de poder sobre la resta. Els 
espais públics o privats amb els que interactuem dia a dia: trens, places, 
carrers, cases, centres educatius, etc. Tots aquests espais estan dissenyats 
perquè ens hi relacionem d’una determinada manera i adoptem rols de 
poder o submissió depenent de la classe social; el que tinc marca la posi-
ció que puc adoptar dins de cada espai.

TERRITORI, ESPAI I OBJECTES 
espai privat i públic, els regals

Canvia de poble
#AccionsPerRevincular
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Ensayo sobre el Don, Marcel Mauss [23]

El regalo se brinda con generosidad, incluso cuando en ese gesto que 
acompaña la transición solo hay ficción, formalismo, y mentira social 
[...] detrás de él hay obligación.

Col·lectivitzar addiccions
#AccionsPerRevincular

Així ho descriu Isaac Puente. Es refereix a que el que ens afecta a l’esfera 
personal també es manifesta a les esferes públiques. És que els espais po-
den ser teus, meus, seus, privats, públics, comuns, etc. Poden ser de mol-
tes maneres però en tots els casos el que els limita és l’ús que en pots fer. 

La relació que estableixo amb els espais. Visc en una casa on els espais 
estan separats per parets i portes. Les utilitats de les habitacions estan 
marcades per si són privades o comunes. Tinc la meva habitació però 
el lavabo és un espai comú i això és una norma dins d’aquesta casa que 
l’han imposada unes persones que estan per sobre meu, que són el pare 
i la mare, segons allò que elles havien vist anteriorment i segons el que 
havien après sobre com distribuir els espais. Dins de casa també hi ha 
diferències quant a propietat, les habitacions no són iguals i això crea 
diferències entre nosaltres. El tamany dels espais sembla que estableixi 
unes jerarquies dins de la casa i en alguns casos ha sigut motiu de discus-
sió, comparant l’espai que tinc amb la importància del que dic.

La comunidad de vivienda, de alimento y de cariños es el origen de la 
unión familiar. La comunidad de residencia y de intereses une entre 
sí los vecinos de un pueblo, y a los que profesan un mismo oficio. La 
comunidad de patria une a los habitantes de un mismo territorio, a los 
que hablan un mismo idioma o tienen una misma vinculación al clima.
Por el contrario, lo que separa a los hombres, es la propiedad 
particular, el tuyo y el mio. Entre hermanos, la posesión de un objeto o 
el reparto del patrimonio. Entre vecinos, las propiedades rivales. Entre 
nacionales, la distinta costumbre o el distinto clima.
Y la desunión es tanto mayor, y el odio tanto más vivo, cuanto más 
acusado sea el desnivel, y más injusto el reparto de una cosa.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Comunismo Libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas, Isaac Puente [22]

Però observo i veig com aquest tipus de relació també l’establim amb 
els objectes. Ser propietari d’un objecte comporta normalment haver-lo 
comprat, a ulls de la llei. Però dins dels objectes hi ha molts matisos: hi 
ha objectes que els comprem i no ho recordem, objectes que tenen més 
valor emocional per nosaltres, objectes com el mòbil que tenen un valor 
a nivell de preservar la intimitat, hi ha objectes que no comprem però 
que en un moment passen a ser nostres com són els regals o els préstecs, 
etc. Dins de la cultura occidental es fan regals com a mostra d’agraïment 
o estima, però totes hem sentit en algun moment com hem estat obli-
gades moralment a fer regals a persones perquè aquestes anteriorment 
ens n’havien fet algun. És a dir que el regal és un objecte que passa a 
ser propietat nostra però, alhora conté un compromís social i una relació 
de poder de l’altra persona propietària sobre nosaltres. Un objecte amb 
dues funcions i propietaris.

La relació de propietat amb objectes, territoris i espais fa que estableixi 
vincles amb les persones que tinc a l’entorn però, alhora trenca possibles 
vincles amb altres persones i crea relacions de poder sobre la resta. Els 
espais públics o privats amb els que interactuem dia a dia: trens, places, 
carrers, cases, centres educatius, etc. Tots aquests espais estan dissenyats 
perquè ens hi relacionem d’una determinada manera i adoptem rols de 
poder o submissió depenent de la classe social; el que tinc marca la posi-
ció que puc adoptar dins de cada espai.

[22] Jover Pujol, Andrea em vincula a Isaac 
Puente, Comunismo libertario y otras proclamas 
insurreccionales y naturistas (Editado por Martxoak 18 
Kultur Elkartea, Bilbo 2009).
Veure cita al número 2.

[23] Coderch, Lúa em vincula a Marcel Mauss, 
“Ensayo sobre el don” (Katz Editores, Madrid, 2009) 
p.17 .
Veure cita al número 16.

TERRITORI, ESPAI I OBJECTES 
espai privat i públic, els regals
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Notes de veu d’Ana Guerrero, 20 de maig a les 21.45 h [25]

Es como que cuanto más íntimo es el círculo, más difícil es referirse a 
ellos sin posesión. Es que un hermano no es mi hermano. Es mi madre, 
la madre de… ahí no tiene posesión. Pero mi madre no lo puedes 
mencionar sin decir que es tuya.

Organitzar-se i participar
#AccionsPerRevincular

Els vincles afectius estan marcats per les dinàmiques de funcionament 
del capitalisme, estableixen una propietat entre persones. Relacions tan 
integrades dins del dia a dia com la meva mare o el meu germà, on directa-
ment estàs dient que ets propietari de la persona que t’ha parit i/o educat 
o també que ets propietària de l’altra persona a qui ha parit la persona 
que t’ha parit i/o educat. Així sembla que estiguis establint una relació 
possessiva sobre l’altra, que, de fet, en alguns casos pot arribar a passar. 
Com en relacions de parella tòxiques en les quals les persones creuen 
que l’altra és de la seva propietat i per tant en pot fer el que vulgui. Això 
és el que ens han marcat els rols de l’heteropatriarcat lligats amb els del 
capitalisme. L’heteropatriarcat diu que l’home és propietari de la dona i 
el capitalisme diu que la propietat et dóna el poder de fer el que vulguis 
amb les propietats privades.

En un momento dado dijimos: qué es eso de que las mujeres están 
inactivas? Que las mujeres están simplemente esperando a que les 
lluevan los recursos? Están dependiendo de sus maridos? Qué es 
eso de que una mujer que no gana un sueldo depende de su marido. 
Es que su marido se come crudos los espaguetis que compra con su 
salario? O es que esa mujer también está trabajando y ella depende 
de él igual que él depende de ella.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Curso: El Kit de la Lucha Feminista 30’25” ,  
Amaia Pérez Orozco [24]

Amaia Pérez Orozco m’obre un altre horitzó on parlem dels vincles afec-
tius des del punt de vista dels deures i els drets que tens amb aquests, 
dins de la lògica de l’heteropatriarcat i el capitalisme. Parla d’un canvi 
de perspectiva on la dona també és propietària de la vida de l’home. En 
aquest sentit la paraula propietària no pretén tenir una connotació nega-
tiva; parla de com la dona s’ha de revincular en el vincle afectiu entre ella 
i el marit, acceptar la codependència i empoderar-se en aquest àmbit en 
el qual ell no podria viure sense ella, ni ella sense ell, però que pot existir 
aquesta codependència en un equilibri del vincle.

Aquest seria un àmbit domèstic on podria expressar-se la propietat dins 
dels vincles afectius però m’he trobat en altres situacions parlant amb 
companyes com l’Ana Guerrero:

La reflexió que fa Ana Guerrero sobre els vincles i el llenguatge són in-
teressants i reals. Altres persones i jo mateixa hem intentat fer l’exercici 
de parlar sense possessius per referir-nos a persones amb les quals tenim 
un vincle afectiu. Quan es tracta de vincles entre mare i fill o a la inversa, 
ens trobem que ens costa dir pel nom, sentim la necessitat d’incloure el 
possessiu per parlar d’aquella persona. Però hi ha un àmbit, que també 
he comentat abans però des d’un punt de vista negatiu, que són les rela-
cions. Estic envoltada de persones que tenen relacions on trenquen amb 
la cultura de la monogàmia. Són relacions on els conceptes de propietat 
entre elles han desaparegut i s’ha substituït per dinàmiques de respecte, 
comprensió i comunicació; conceptes que ajuden a trencar amb els rols 
de poder dels gèneres i amb la propietat. Per tant, el que vull dir és que 
moltes persones que ja tenen relacions fora de les dinàmiques de la cul-
tura de la monogàmia ja estan duent a terme una acció per a revincular, ja 
estan trencant els vincles impermeables que la societat ens imposa.

VINCLES AFECTIUS 
relacions obertes,«com parlo del meu fill?»

Compartir descobriments
#AccionsPerRevincular

PAG. 49PAG. 48



Notes de veu d’Ana Guerrero, 20 de maig a les 21.45 h [25]

Es como que cuanto más íntimo es el círculo, más difícil es referirse a 
ellos sin posesión. Es que un hermano no es mi hermano. Es mi madre, 
la madre de… ahí no tiene posesión. Pero mi madre no lo puedes 
mencionar sin decir que es tuya.

Organitzar-se i participar
#AccionsPerRevincular

Els vincles afectius estan marcats per les dinàmiques de funcionament 
del capitalisme, estableixen una propietat entre persones. Relacions tan 
integrades dins del dia a dia com la meva mare o el meu germà, on directa-
ment estàs dient que ets propietari de la persona que t’ha parit i/o educat 
o també que ets propietària de l’altra persona a qui ha parit la persona 
que t’ha parit i/o educat. Així sembla que estiguis establint una relació 
possessiva sobre l’altra, que, de fet, en alguns casos pot arribar a passar. 
Com en relacions de parella tòxiques en les quals les persones creuen 
que l’altra és de la seva propietat i per tant en pot fer el que vulgui. Això 
és el que ens han marcat els rols de l’heteropatriarcat lligats amb els del 
capitalisme. L’heteropatriarcat diu que l’home és propietari de la dona i 
el capitalisme diu que la propietat et dóna el poder de fer el que vulguis 
amb les propietats privades.

En un momento dado dijimos: qué es eso de que las mujeres están 
inactivas? Que las mujeres están simplemente esperando a que les 
lluevan los recursos? Están dependiendo de sus maridos? Qué es 
eso de que una mujer que no gana un sueldo depende de su marido. 
Es que su marido se come crudos los espaguetis que compra con su 
salario? O es que esa mujer también está trabajando y ella depende 
de él igual que él depende de ella.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Curso: El Kit de la Lucha Feminista 30’25” ,  
Amaia Pérez Orozco [24]

Amaia Pérez Orozco m’obre un altre horitzó on parlem dels vincles afec-
tius des del punt de vista dels deures i els drets que tens amb aquests, 
dins de la lògica de l’heteropatriarcat i el capitalisme. Parla d’un canvi 
de perspectiva on la dona també és propietària de la vida de l’home. En 
aquest sentit la paraula propietària no pretén tenir una connotació nega-
tiva; parla de com la dona s’ha de revincular en el vincle afectiu entre ella 
i el marit, acceptar la codependència i empoderar-se en aquest àmbit en 
el qual ell no podria viure sense ella, ni ella sense ell, però que pot existir 
aquesta codependència en un equilibri del vincle.

Aquest seria un àmbit domèstic on podria expressar-se la propietat dins 
dels vincles afectius però m’he trobat en altres situacions parlant amb 
companyes com l’Ana Guerrero:

La reflexió que fa Ana Guerrero sobre els vincles i el llenguatge són in-
teressants i reals. Altres persones i jo mateixa hem intentat fer l’exercici 
de parlar sense possessius per referir-nos a persones amb les quals tenim 
un vincle afectiu. Quan es tracta de vincles entre mare i fill o a la inversa, 
ens trobem que ens costa dir pel nom, sentim la necessitat d’incloure el 
possessiu per parlar d’aquella persona. Però hi ha un àmbit, que també 
he comentat abans però des d’un punt de vista negatiu, que són les rela-
cions. Estic envoltada de persones que tenen relacions on trenquen amb 
la cultura de la monogàmia. Són relacions on els conceptes de propietat 
entre elles han desaparegut i s’ha substituït per dinàmiques de respecte, 
comprensió i comunicació; conceptes que ajuden a trencar amb els rols 
de poder dels gèneres i amb la propietat. Per tant, el que vull dir és que 
moltes persones que ja tenen relacions fora de les dinàmiques de la cul-
tura de la monogàmia ja estan duent a terme una acció per a revincular, ja 
estan trencant els vincles impermeables que la societat ens imposa.

VINCLES AFECTIUS 
relacions obertes,«com parlo del meu fill?»

[24] Coderch, Lúa, em vincula a Amaia Pérez Orozco, 
CURSO EL KIT DE LA LUCHA FEMINISTA 
(2ºRND). SESIÓN 1: PRIMEROS APUNTES PARA 
SUBVERTIR EL MUNDO  (2014), Traficantes de 
Sueños, https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/
nncc-amaiamp3?in=traficantesdesue-os/sets/curso-el-kit-
de-la-lucha
Veure cita al número 11.

[25] Conversa amb Ana Guerrero el 20 de maig de 
2020 a les 21.45 h, a través deWhatsApp. 
Va començar amb una petició d’acció que veureu 
més endavant i l’Ana va acabar veient com era molt 
complicat treure la propietat de les esferes de la seva 
vida però en va fer una reflexió i va ser molt interessant.
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Conversa amb Lúa Coderch 11 de març a les 9.30 h [27]

Notes de veu d’Ana Guerrero, 20 de maig a les 21.45 h [28]

Cita que utilitza a l’article Living a feminist life, 
 Sonia Fernández Pan [26]

Jo estava pensant avui: com referirme al meu fill sense fer servir un 
possessiu? És molt boig. La persona que ha nascut de mi, la persona 
que em diu mare,... És molt boig.

Si quieres algo más random en Andalucia me preguntan en el pueblo 
«tu de quién eres?» y tienes que contestar a que familia perteneces 
para que ellos te situen, sabes?

[1] Descubrí a Joana Russ gracias a Agata Siniarska, que me regaló su 
copia del libro, intuyendo el gran efecto que tendría en mí. Siguiendo la 
lógica del complot que propone Julia Morandeira, decidí entregarle a 
ella esa misma copia del libro.

Expropiar al Fast-Fashion
#AccionsPerRevincular

El coneixement també té propietaris i bé ho sabem aquelles que ens dedi-
quem al món creatiu i industrial. Amb una cosa que es diuen patents que 
estipulen la propietat de les idees. Igual que els drets d’autor de pel·lícu-
les, llibres, música, imatges, etc. La propietat intel·lectual es pot aplicar 
a treballs molt diversos i fins i tot hi ha organismes que vetllen per la 
propietat i el compliment dels anomenats drets d’autor. No estic dient 
que les persones que ens dediquem a l’art i la cultura no ens haguem de 
guanyar les garrofes, només expresso el malestar que em crea la necessi-
tat automàtica que tenim totes quan hem fet una cosa de dir que és nostra.

Però és que el coneixement el tenen aquelles persones que hi poden ac-
cedir, aquelles que estan a les classes més altes, i com més amunt més 
pots saber; el coneixement és a l’abast dels qui es poden permetre accedir 
a la universitat, es poden pagar un màster, etc. A més a més no fem res 
per deixar-lo sortir d’aquests àmbits tancats; es crea, es reprodueix i es 
consumeix en els mateixos espais. Hi ha una manera concreta de parlar, 
unes estructures de text a respectar i molts altres academicismes que fan 
que els coneixements siguin propietat de les persones que estudien i no 
de les persones de les qui tot sovint es parla en aquests assajos, papers o 
altres escrits acadèmics. 

Tornant a la propietat de les idees; un acadèmic escriu un assaig, que el 
cita un estudiant en algun projecte, que es llegeix un professor i ja està, 
aquí s’acaba el circuit de la informació. Tot i això hi ha persones com 
Sonia Fernández Pan que decideixen capgirar aquestes citacions i con-
vertir-les en part del missatge de l’article que escriu.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Aquest és un exemple, amb aquest sistema de citació està revinculant les 
persones que fan possible que ella arribi a la informació. S’està revincu-
lant amb la propietat de les idees i trencant les cadenes academicistes.

Una reflexió important a fer és que les idees no són mai pròpies. Són 
un conjunt d’imputs que reps de l’exterior, de professores, companyes, 
amigues, anuncis, llibres, pares, mares, amigues, parents, amics d’amics… 
però mai pròpies.

CONEIXEMENT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
drets d’autor, universitats, sistemes de citació

LLENGUATGE
“el teu fill”, com parlem

Abans parlàvem dels vincles emocionals i com els podem intentar des-
criure sense utilitzar possessius, però el llenguatge està codificat amb 
possessius. Està inscrit dins dels codis de comunicació i perquè algú t’en-
tengui quan parlis d’en Josep t’hauràs de referir a ell com a «el teu fill», 
sinó la gent no podrà saber a qui t’estàs referint. Normalment les perso-
nes tendim a parlar d’aquelles que formen part de l’entorn immediat des-
crivint el vincle que tenim amb elles. Com l’exemple que ens posa Ana 
Guerrero: com les persones d’un poble d’Andalusia podran saber qui ets? 
Doncs preguntant a quina família pertanys. Són codis que fa anys que 
estan inscrits en les converses i és molt difícil de trencar-los.

Leaning duets (expropiada a Trisha Brown)
#AccionsPerRevincular
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Conversa amb Lúa Coderch 11 de març a les 9.30 h [27]

Notes de veu d’Ana Guerrero, 20 de maig a les 21.45 h [28]

Cita que utilitza a l’article Living a feminist life, 
 Sonia Fernández Pan [26]

Jo estava pensant avui: com referirme al meu fill sense fer servir un 
possessiu? És molt boig. La persona que ha nascut de mi, la persona 
que em diu mare,... És molt boig.

Si quieres algo más random en Andalucia me preguntan en el pueblo 
«tu de quién eres?» y tienes que contestar a que familia perteneces 
para que ellos te situen, sabes?

[1] Descubrí a Joana Russ gracias a Agata Siniarska, que me regaló su 
copia del libro, intuyendo el gran efecto que tendría en mí. Siguiendo la 
lógica del complot que propone Julia Morandeira, decidí entregarle a 
ella esa misma copia del libro.

Expropiar al Fast-Fashion
#AccionsPerRevincular

El coneixement també té propietaris i bé ho sabem aquelles que ens dedi-
quem al món creatiu i industrial. Amb una cosa que es diuen patents que 
estipulen la propietat de les idees. Igual que els drets d’autor de pel·lícu-
les, llibres, música, imatges, etc. La propietat intel·lectual es pot aplicar 
a treballs molt diversos i fins i tot hi ha organismes que vetllen per la 
propietat i el compliment dels anomenats drets d’autor. No estic dient 
que les persones que ens dediquem a l’art i la cultura no ens haguem de 
guanyar les garrofes, només expresso el malestar que em crea la necessi-
tat automàtica que tenim totes quan hem fet una cosa de dir que és nostra.

Però és que el coneixement el tenen aquelles persones que hi poden ac-
cedir, aquelles que estan a les classes més altes, i com més amunt més 
pots saber; el coneixement és a l’abast dels qui es poden permetre accedir 
a la universitat, es poden pagar un màster, etc. A més a més no fem res 
per deixar-lo sortir d’aquests àmbits tancats; es crea, es reprodueix i es 
consumeix en els mateixos espais. Hi ha una manera concreta de parlar, 
unes estructures de text a respectar i molts altres academicismes que fan 
que els coneixements siguin propietat de les persones que estudien i no 
de les persones de les qui tot sovint es parla en aquests assajos, papers o 
altres escrits acadèmics. 

Tornant a la propietat de les idees; un acadèmic escriu un assaig, que el 
cita un estudiant en algun projecte, que es llegeix un professor i ja està, 
aquí s’acaba el circuit de la informació. Tot i això hi ha persones com 
Sonia Fernández Pan que decideixen capgirar aquestes citacions i con-
vertir-les en part del missatge de l’article que escriu.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Aquest és un exemple, amb aquest sistema de citació està revinculant les 
persones que fan possible que ella arribi a la informació. S’està revincu-
lant amb la propietat de les idees i trencant les cadenes academicistes.

Una reflexió important a fer és que les idees no són mai pròpies. Són 
un conjunt d’imputs que reps de l’exterior, de professores, companyes, 
amigues, anuncis, llibres, pares, mares, amigues, parents, amics d’amics… 
però mai pròpies.

CONEIXEMENT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
drets d’autor, universitats, sistemes de citació

LLENGUATGE
«el teu fill», com parlem

Abans parlàvem dels vincles emocionals i com els podem intentar des-
criure sense utilitzar possessius, però el llenguatge està codificat amb 
possessius. Està inscrit dins dels codis de comunicació i perquè algú t’en-
tengui quan parlis d’en Josep t’hauràs de referir a ell com a «el teu fill», 
sinó la gent no podrà saber a qui t’estàs referint. Normalment les perso-
nes tendim a parlar d’aquelles que formen part de l’entorn immediat des-
crivint el vincle que tenim amb elles. Com l’exemple que ens posa Ana 
Guerrero: com les persones d’un poble d’Andalusia podran saber qui ets? 
Doncs preguntant a quina família pertanys. Són codis que fa anys que 
estan inscrits en les converses i és molt difícil de trencar-los.

[26] Coderch, Lúa, em vincula a Sonia Fernández Pan, 
“Living a feminist life”, A*DESK, https://a-desk.org/
magazine/living-feminist-life-1/#_ftn1.
Veure cita al número 10.

[27] Conversa amb la Lúa Coderch. 11 de març de 2020 
a les 9.30 h
Va ser la primera tutoria individual que vam fer i 
aquesta reflexió em va fer especial il·lusió. Quan 
el projecte encara no sabia què acabaria sent, ja 
començava a pensar-se en les persones amb les quals 
n’havia parlat.

[28] Conversa amb Ana Guerrero el 20 de maig de 
2020 a les 21.45 h, a través deWhatsApp. 
Veure cita al número 25.
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Curso Nociones Comunes. COMUNES URBANOS. Crisis, 
derechos, riqueza. de Traficantes de Sueños 03’53” [30]

En una Catalunya independent no hi hauria d’haver 
cap llengua oficial, Carme Junyent  

en una entrevista pel Nació Digital [29]

Fundamentalmente el concepto de comunes, se refiere a las tierras 
que en algún momento después del imperio romano, sobretodo en la 
parte occidental, son utilizadas de manera prácticamente espontánea 
por necesidad y supervivencia, con una intención de autogestión del 
territorio por parte de los cuerpos germánicos que van ocupando 
la tierra en ese momento. Es muy importante señalar que estamos 
empezando esta historia en el siglo V, porque el hecho central de los 
comunes es que instauran un modelo de sociedad que estará muy 
arraigada en occidente y por lo tanto que será muy difícil de erradicar.

Els qui creuen que combaten el masclisme dient «els i les», per què no 
eliminen els possessius i així acaben amb la propietat privada?

Canviar de descans
#AccionsPerRevincular

Anem a l’arrel del problema, la relació impermeable que establim amb la 
propietat. Aquesta relació que avui mateix tenim és la que reprodueix i 
ens ensenya el sistema capitalista on vivim. Per tant, per saber com hem 
creat aquesta relació hem d’anar a l’inici d’aquest.

Vaig estar comentant aquest assumpte amb l’Ona Torres ara ja fa molts 
mesos i vam intentar de  fer un exercici on ella supervisava i jo executa-
va. Es tractava d’intentar eliminar els possessius de les converses que 
teníem. Tot va sorgir d’aquesta pregunta: “si quan ets feminista parles 
en femení genèric, quan ets procomú elimines els possessius?”; efectiva-
ment ella, com sempre, havia llegit algun text que parlava d’això.

Estar d’acord amb el que diu Carme Junyent i amb l’exercici que proposa, 
tot i que ella ho diu amb una connotació negativa. Aquí és on vull arribar, 
canviar la manera de relacionar-nos amb les propietats també ha d’afectar 
àmbits com el del llenguatge. Parlar diferent fa que prengui consciència 
d’un problema de manera continuada. Segur que he utilitzat moltes vega-
des possessius durant tot el projecte, però segurament des que intento no 
dir-los n’he dit menys. Aquest canvi fa que una acció per a revincular sigui 
tan simple com mantenir una conversa.

El llenguatge és el que ens fa comunicar-nos amb les persones, els ob-
jectes i els espais; si canviem els codis de com parlem sobre ells i elles 
canviarem les actituds de poder i propietat sobre elles. Les paraules tenen 
molt poder.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

PERQUÈ REPRESENTA QUE  
M’HI RELACIONO AIXÍ
per què la propietat, acumulació originaria

Em sembla interessant posar aquesta cita i explicar que abans del sistema 
capitalista, tal com el coneixem avui en dia, hi havia instaurat un sistema 
basat en els comuns. El canvi entre aquests dos models de funcionament 
no va ser de la nit al dia. M’he de remuntar fins a finals del feudalisme 
quan la terra i els recursos els gestionaven els senyors feudals. En aquest 
sistema es promovia una gestió de les terres com a béns comunals és a dir 
que s’entenia com un territori de tots i que tots havien de respectar per a 
poder gaudir-ne. Llavors hem d’entendre com aquest sistema combinava 
el poder feudal amb la capacitat d’autogestió dels habitants del territori. 
Però el feudalisme comença a caure quan apareix un procés anomenat 
“acumulació primitiva”, del que Marx ens parla en el primer volum de 
El Capital. 

L’acumulació primitiva consisteix en la privatització dels béns comunals i, 
juntament amb la revolució industrial, són l’inici d’una explotació salvat-
ge de les terres; en això es basa el capitalisme, en una lògica extractivista 
que normalment treu els recursos a molts per donar-los a molt pocs. Per 
entendre millor com això ens acaba afectant avui en dia hem d’entendre 
el que diu també Silvia Federici al llibre El Calibán y la Bruja: mujeres, 
cuerpo y acumulación originaria [31]; ella comenta que Marx no estava 
del tot encertat amb les seves afirmacions sobre l’acumulació originaria.

Ballar i cantar al carrer
#AccionsPerRevincular
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Curso Nociones Comunes. COMUNES URBANOS. Crisis, 
derechos, riqueza. de Traficantes de Sueños 03’53” [30]

“En una Catalunya independent no hi hauria d’haver 
cap llengua oficial”, Carme Junyent  

en una entrevista pel Nació Digital [29]

Fundamentalmente el concepto de comunes, se refiere a las tierras 
que en algún momento después del imperio romano, sobretodo en la 
parte occidental, son utilizadas de manera prácticamente espontánea 
por necesidad y supervivencia, con una intención de autogestión del 
territorio por parte de los cuerpos germánicos que van ocupando 
la tierra en ese momento. Es muy importante señalar que estamos 
empezando esta historia en el siglo V, porque el hecho central de los 
comunes es que instauran un modelo de sociedad que estará muy 
arraigada en occidente y por lo tanto que será muy difícil de erradicar.

Els qui creuen que combaten el masclisme dient “els i les”, per què no 
eliminen els possessius i així acaben amb la propietat privada?

Canviar de descans
#AccionsPerRevincular

Anem a l’arrel del problema, la relació impermeable que establim amb la 
propietat. Aquesta relació que avui mateix tenim és la que reprodueix i 
ens ensenya el sistema capitalista on vivim. Per tant, per saber com hem 
creat aquesta relació hem d’anar a l’inici d’aquest.

Vaig estar comentant aquest assumpte amb l’Ona Torres ara ja fa molts 
mesos i vam intentar de  fer un exercici on ella supervisava i jo executa-
va. Es tractava d’intentar eliminar els possessius de les converses que 
teníem. Tot va sorgir d’aquesta pregunta: “si quan ets feminista parles 
en femení genèric, quan ets procomú elimines els possessius?”; efectiva-
ment ella, com sempre, havia llegit algun text que parlava d’això.

Estar d’acord amb el que diu Carme Junyent i amb l’exercici que proposa, 
tot i que ella ho diu amb una connotació negativa. Aquí és on vull arribar, 
canviar la manera de relacionar-nos amb les propietats també ha d’afectar 
àmbits com el del llenguatge. Parlar diferent fa que prengui consciència 
d’un problema de manera continuada. Segur que he utilitzat moltes vega-
des possessius durant tot el projecte, però segurament des que intento no 
dir-los n’he dit menys. Aquest canvi fa que una acció per a revincular sigui 
tan simple com mantenir una conversa.

El llenguatge és el que ens fa comunicar-nos amb les persones, els ob-
jectes i els espais; si canviem els codis de com parlem sobre ells i elles 
canviarem les actituds de poder i propietat sobre elles. Les paraules tenen 
molt poder.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

PERQUÈ REPRESENTA QUE  
M’HI RELACIONO AIXÍ
per què la propietat, acumulació originaria

Em sembla interessant posar aquesta cita i explicar que abans del sistema 
capitalista, tal com el coneixem avui en dia, hi havia instaurat un sistema 
basat en els comuns. El canvi entre aquests dos models de funcionament 
no va ser de la nit al dia. M’he de remuntar fins a finals del feudalisme 
quan la terra i els recursos els gestionaven els senyors feudals. En aquest 
sistema es promovia una gestió de les terres com a béns comunals és a dir 
que s’entenia com un territori de tots i que tots havien de respectar per a 
poder gaudir-ne. Llavors hem d’entendre com aquest sistema combinava 
el poder feudal amb la capacitat d’autogestió dels habitants del territori. 
Però el feudalisme comença a caure quan apareix un procés anomenat 
“acumulació primitiva”, del que Marx ens parla en el primer volum de 
El Capital. 

L’acumulació primitiva consisteix en la privatització dels béns comunals i, 
juntament amb la revolució industrial, són l’inici d’una explotació salvat-
ge de les terres; en això es basa el capitalisme, en una lògica extractivista 
que normalment treu els recursos a molts per donar-los a molt pocs. Per 
entendre millor com això ens acaba afectant avui en dia hem d’entendre 
el que diu també Silvia Federici al llibre El Calibán y la Bruja: mujeres, 
cuerpo y acumulación originaria [31]; ella comenta que Marx no estava 
del tot encertat amb les seves afirmacions sobre l’acumulació originaria.

[29] Torres, Ona em vincula a Carme Junyent, “En 
una Catalunya independent no hi hauria d’haver cap 
llengua oficial”, Nació Digital, https://www.naciodigital.
cat/noticia/186863/carme/junyent/catalunya/independent/
no/hauria/haver/cap/llengua/oficial
L’Ona Torres ara ja fa molts mesos i vam intentar 
de fer un exercici on ella supervisava i jo executava. 
Es tractava d’intentar eliminar els possessius de les 
converses que teníem. Tot va sorgir d’aquesta pregunta: 
“si quan ets feminista parles en femení genèric, quan ets 
procomú elimines els possessius?”; efectivament ella, 
com sempre, havia llegit algun text que parlava d’això.

[30] Coderch, Lúa em vincula a Traficantes de Sueños, 
“Curso Nociones Comunes. COMUNES URBANOS. 
Crisis, derechos, riqueza”, Traficantes de Sueños, 
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/sets/
comunes-urbanos
En un moment en el qual tenia bloquejos a nivell 
d’escriptura i lectures Lúa Coderch m’envia aquest link 
a través del xat del Jitsi i mentre intentava desconnectar 
tenyint samarretes i rentant la casa escolto i aprenc 
realment què són els comuns, d’on venen i perquè se’n 
van.

[31] Coderch, Lúa em vincula a Silvia Federici, “El 
Calibán y la Bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria” (Traficantes de Sueños, Madrid, 2017) p.28 
A la primera tutoria individual Lúa Coderch em deixa 
aquest llibre. Feia anys que el meu entorn em repetia 
que me l’havia de llegir. Aquesta vegada he trobat una 
excusa i el que ha sigut el segon préstec de llibre del 
projecte, el que no sabíem era que el covid-19 arribaria i 
aquest préstec seria de quasi cinc mesos.
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El Calibán y la Bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria, Silvia Federici [31]

En esto estaba profundamente equivocado. Cada fase de la 
globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de 
un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación primitiva, 
lo que demuestra que la contínua expulsión de los campesinos de la 
tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las 
mujeres son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo 
en cualquier época.

Marx definia l’acumulació originària com la transició cap al sistema capi-
talista que començava i acabava quan aquest sistema aconseguia instau-
rar-se, però Silvia Federici no es queda aquí, afegeix que és una procés 
que es va repetint. L’apropiació de les terres de petits camperols per a 
l’explotació massiva i altres opressions, com el racisme i l’opressió a les 
dones, són mecanismes que empra el capitalisme per explotar i aïllar a 
les persones cada vegada més; totes aquestes dinàmiques són necessàries 
per a l’existència i propagació del sistema. 

El sistema capitalista es manifesta en tots els àmbits de la vida que vivim. 
Ho he pogut veure quan m’he observat i he observat l’entorn, qüestionant 
el perquè dels rols i les divisions que ens envolten. És amb aquest exercici 
de qüestionar i observar on sóc i des d’on parlo, quan hi veig clar. El capi-
talisme està en les relacions que establim entre persones, als objectes que 
ens envolten, a les cases on vivim, als espais que utilitzem, a la manera 
com treballem, etc. El capitalisme viu gràcies a aquesta desvinculació, 
s’ha produït i es segueix reproduint gràcies a les relacions impermeables 
que la propietat que crea en l’entorn.

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Tot això parla de nosaltres
Una reflexió sobre la propietat feta en primera persona

Pregunta a qui vulguis menys a un algoritme
#AccionsPerRevincular
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Tot això parla de nosaltresTot això parla de nosaltres

El joc del sofà
#AccionsPerRevincular
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Posar el cos també és una oportunitat de posar en pràctica una visió més 
realista del projecte, veure fins on podem arribar i veure les reaccions 
a aquest. És important doncs ser conscient de com és el meu cos i en 
quin entorn es troba. Observo cap a dins i veig que sóc dona, lesbiana, de 
classe mitjana-alta, de poble, d’esquerres i poc més em defineix; tot i que 
també sóc germana, filla, néta, parella i amiga; per tant des d’aquí és des 
d’on estic parlant amb totes les contradiccions que això comporta.

Les petites accions què són? Per generar un canvi es necessita una acció 
-no és necessari que sigui física, també pot ser intentar veure les coses 
d’una altra manera-, reaprendre suposa fer un esforç o un gest diferent del 
que fèiem abans. S’ha de tenir en compte però que hem après malament, 
a través dels processos extractivistes com el de l’acumulació primitiva, 
per tant el primer gest serà des-aprendre per després poder re-aprendre. 
Desfer a través de l’acció per refer a través de les conseqüències i en mol-
tes accions a través de la comunicació amb els subjectes.

No es una visión panorámica o de conjunto. Es la que tienen los 
ojos del cuerpo, inscritos en un mundo que no alcanzan a ver y 
que necesariamente comparten con otros, aunque sea desde el 
desacuerdo y el conflicto.

El error de la modernidad occidental es haber pensado que esta 
cuestión tiene una solución (técnica, política, espiritual…) y que está 
en nuestras manos, aquí, ahora, en la tierra, aunque sea en un futuro 
indefinido. No, no la tiene. Como tal, no tiene solución.

Col·lectivitzar la terrassa
#AccionsPerRevincular

Lo que importaba estaba en la línea,  
no en el extremo, Irene Grau [32]

Un mundo común, Marina Garcés [33]

Un mundo común, Marina Garcés [33]

Un mundo común, Marina Garcés [33]

[…] veo una continuidad entre la búsqueda de la sensorialidad plena del 
gateo del niño y la meditación sensible del paseante,[…].

En la crisis de palabras en la que nos encontramos, ensordecida por 
el rumor incesante de la comunicación, poner el cuerpo se convierte 
en la condición imprescindible, primera, para empezar a pensar. No se 
trata de que todos empecemos a arder. O sí…

Des-aprendre implica qüestionar i mirar-nos les propietats com coses  
estranyes i això no s’aprèn en cap llibre, això s’aprèn fent.

Irene Grau ens exposa una manera de fer des de la intuïció i l’acció en si. 
Recorre el bosc i observa, reflexiona i es qüestiona situacions. També té 
en compte el temps que passa en aquestes reflexions a través de les llar-
gades dels recorreguts. Per tant el que diu Irene Grau és que ella coneix el 
que tracta a través de posar el cos dins d’aquest entorn i prendre’n partit, 
dialogar amb aquest.

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Tot això parla de nosaltres

ACCIONS PER  
REVINCULAR

Poso el cos dins de l’acció, ho visc en la mateixa pell. Em refereixo, com 
diu Marina Garcés, a què de poc serveix parlar de coses sobre les quals 
només hem llegit molt, és necessari en aquest moment -on qualsevol pot 
llegir-se el Capital de Marx i sentir-se marxista- que posem el cos al mig 
i vivim en la mateixa pell els coneixements i els posem en pràctica. Lla-
vors és quan decideixo fer les accions des del meu cos, perquè prenguin 
un sentit, perquè és una manera de fer real el projecte i que no es quedi 
només en paraules. A través de les accions creo i actuo sobre l’entorn, 
aquest reacciona i els que l’habitem aprenem. Les accions tenen unes 
conseqüències.

Hi poso el meu cos, però no és així de simple. Poso el meu cos perquè 
és el que tinc. El meu cos és el que sent i el que està lligat als meus pen-
saments. El meu cos és el que ha d’estar dins de l’acció per saber, és el 
que rep el coneixement i és capaç de transmetre’l; però és necessari que 
sigui anònim. L’anonimat en aquest cas fa que qualsevol persona es pugui 
sentir identificada amb les accions, obre aquesta possibilitat del canvi 
a qualsevol que hi vulgui participar. Per aconseguir parlar en col·lectiu 
des d’un cos individual -perquè òbviament no sóc capaç de sentir el que 
senten els cossos que m’envolten- aquest cos ha d’incloure tots els rostres 
i noms que s’hi sentin identificats. La col·lectivitat no té un sol rostre sinó 
que ha de ser capaç de representar-los a tots.

No només Marina Garcés planteja aquesta impossibilitat de trobar una 
única solució, abans hem vist com Garrett Hardin, Amaia Pérez Orozco, 
el col·lectiu de Traficantes de Sueños, David Ortiz, Lúa Coderch i moltes 
altres ho hem comentat anteriorment; però això no fa que sigui impossi-
ble de qüestionar; de fet, té tot el sentit fer-ho. Quan ens plantegem com 
conviure amb aquest problema des de la dissidència, comencem a apren-
dre a cada acció, tant si funciona com si no.

Expropiar el lloc
#AccionsPerRevincular
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Posar el cos també és una oportunitat de posar en pràctica una visió més 
realista del projecte, veure fins on podem arribar i veure les reaccions 
a aquest. És important doncs ser conscient de com és el meu cos i en 
quin entorn es troba. Observo cap a dins i veig que sóc dona, lesbiana, de 
classe mitjana-alta, de poble, d’esquerres i poc més em defineix; tot i que 
també sóc germana, filla, néta, parella i amiga; per tant des d’aquí és des 
d’on estic parlant amb totes les contradiccions que això comporta.

Les petites accions què són? Per generar un canvi es necessita una acció 
-no és necessari que sigui física, també pot ser intentar veure les coses 
d’una altra manera-, reaprendre suposa fer un esforç o un gest diferent del 
que fèiem abans. S’ha de tenir en compte però que hem après malament, 
a través dels processos extractivistes com el de l’acumulació primitiva, 
per tant el primer gest serà des-aprendre per després poder re-aprendre. 
Desfer a través de l’acció per refer a través de les conseqüències i en mol-
tes accions a través de la comunicació amb els subjectes.

No es una visión panorámica o de conjunto. Es la que tienen los 
ojos del cuerpo, inscritos en un mundo que no alcanzan a ver y 
que necesariamente comparten con otros, aunque sea desde el 
desacuerdo y el conflicto.

El error de la modernidad occidental es haber pensado que esta 
cuestión tiene una solución (técnica, política, espiritual…) y que está 
en nuestras manos, aquí, ahora, en la tierra, aunque sea en un futuro 
indefinido. No, no la tiene. Como tal, no tiene solución.

Col·lectivitzar la terrassa
#AccionsPerRevincular

Lo que importaba estaba en la línea,  
no en el extremo, Irene Grau [32]

Un mundo común, Marina Garcés [33]

Un mundo común, Marina Garcés [33]

Un mundo común, Marina Garcés [33]

[…] veo una continuidad entre la búsqueda de la sensorialidad plena del 
gateo del niño y la meditación sensible del paseante,[…].

En la crisis de palabras en la que nos encontramos, ensordecida por 
el rumor incesante de la comunicación, poner el cuerpo se convierte 
en la condición imprescindible, primera, para empezar a pensar. No se 
trata de que todos empecemos a arder. O sí…

Des-aprendre implica qüestionar i mirar-nos les propietats com coses  
estranyes i això no s’aprèn en cap llibre, això s’aprèn fent.

Irene Grau ens exposa una manera de fer des de la intuïció i l’acció en si. 
Recorre el bosc i observa, reflexiona i es qüestiona situacions. També té 
en compte el temps que passa en aquestes reflexions a través de les llar-
gades dels recorreguts. Per tant el que diu Irene Grau és que ella coneix el 
que tracta a través de posar el cos dins d’aquest entorn i prendre’n partit, 
dialogar amb aquest.

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Tot això parla de nosaltres

ACCIONS PER  
REVINCULAR

Poso el cos dins de l’acció, ho visc en la mateixa pell. Em refereixo, com 
diu Marina Garcés, a què de poc serveix parlar de coses sobre les quals 
només hem llegit molt, és necessari en aquest moment -on qualsevol pot 
llegir-se el Capital de Marx i sentir-se marxista- que posem el cos al mig 
i vivim en la mateixa pell els coneixements i els posem en pràctica. Lla-
vors és quan decideixo fer les accions des del meu cos, perquè prenguin 
un sentit, perquè és una manera de fer real el projecte i que no es quedi 
només en paraules. A través de les accions creo i actuo sobre l’entorn, 
aquest reacciona i els que l’habitem aprenem. Les accions tenen unes 
conseqüències.

Hi poso el meu cos, però no és així de simple. Poso el meu cos perquè 
és el que tinc. El meu cos és el que sent i el que està lligat als meus pen-
saments. El meu cos és el que ha d’estar dins de l’acció per saber, és el 
que rep el coneixement i és capaç de transmetre’l; però és necessari que 
sigui anònim. L’anonimat en aquest cas fa que qualsevol persona es pugui 
sentir identificada amb les accions, obre aquesta possibilitat del canvi 
a qualsevol que hi vulgui participar. Per aconseguir parlar en col·lectiu 
des d’un cos individual -perquè òbviament no sóc capaç de sentir el que 
senten els cossos que m’envolten- aquest cos ha d’incloure tots els rostres 
i noms que s’hi sentin identificats. La col·lectivitat no té un sol rostre sinó 
que ha de ser capaç de representar-los a tots.

No només Marina Garcés planteja aquesta impossibilitat de trobar una 
única solució, abans hem vist com Garrett Hardin, Amaia Pérez Orozco, 
el col·lectiu de Traficantes de Sueños, David Ortiz, Lúa Coderch i moltes 
altres ho hem comentat anteriorment; però això no fa que sigui impossi-
ble de qüestionar; de fet, té tot el sentit fer-ho. Quan ens plantegem com 
conviure amb aquest problema des de la dissidència, comencem a apren-
dre a cada acció, tant si funciona com si no.

[32] Ortiz,  David em vincula a Irene Grau, “Lo que 
importaba estaba en la línea, no en el extremo”
David Ortiz em passa aquest referent el dia 4 de 
desembre de 2019, durant la producció del pre-projecte 
on en David em tutoritzava l’assignatura em va passar 
aquesta referent i es va produir un vincle amb els 
projectes d’aquesta referent. Treballava sobre la natura, 
exposava els projectes d’una manera molt natural i 
personal, des de converses i diaris personals.

[33] Calle, Anna i Boserman, Carla, em vinculen a 
Marina Garcés, Un mundo común (Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2013).
Veure cita al número 1.
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Branzi, 2013 [34]

Los jóvenes diseñadores ven que el mundo que los rodea es feo y 
está mal, por lo que intentan reformarlo de inmediato, comenzando 
con un nuevo asiento, un jarrón o un juguete... esta práctica política 
ocurre sin teorización... la acción sigue una estrategia molecular, Una 
especie de energía enzimática que no produce cambios traumáticos 
sino transformaciones lentas. El clima histórico al que pertenece esta 
generación se caracteriza por la decisión de implementar grandes 
transformaciones comenzando con las estructuras infinitamente 
pequeñas (diseño), aparentemente superfluas e inadecuadas. Después 
de cien años de modernidad, que ha teorizado sobre megaproyectos 
y maxireformas, finalmente llegó la era en la que las transformaciones 
se ponen en marcha a través de subsistemas, microestructuras y 
economías domésticas.

Parlant des de l’àmbit del disseny, i més específicament el disseny social, 
també hi ha un punt on trobo sentit a les accions. Un dia parlant amb 
la Paula Martínez Soriano, estudiant del Màster en Investigació i Dis-
seny de Bau, em comenta que té un text que parla sobre disseny social. 
Llegeixo el text i veig que Branzi ens parla sobre el disseny molecular i 
perquè els dissenyadors joves l’utilitzen.

El disseny molecular és aquell que construeix objectes singulars, un 
seient, un gerro o una joguina… i totes aquestes peces en conjunt i en el 
mateix món van produint petits canvis en el funcionament d’aquest. Per 
què ho fan així aquestes dissenyadores? Doncs perquè han vist en temps 
passats que els grans canvis no han servit de res. Les dissenyadores joves 
veiem com grans projectes especulatius es queden en això, en especula-
ció, però que en canvi altres projectes més modestos suposen un petit 
canvi en el dia a dia de les persones. Per tant veiem com és més eficaç una 
transformació lenta que un canvi dràstic.

Les accions per a revincular volen això. Semblar insignificants, estranyes, 
sense valor, absurdes… però quan les veus en conjunt t’adones que estàs 
adreçant-te als vincles de propietat. Són accions que creen una estructura 
molecular i ens parlen, no només d’un tipus de propietat, sinó de totes en 
conjunt. Es veu que estem parlant de relacionar-nos amb aquest problema 
d’una manera diferent i possiblement absurda, però que potser et faci 
plantejar com ho fas tu i perquè ho fas. 

Ho fas perquè vols o perquè volen?

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Llevadores deixeu d’apropiar-
vos de les vostres pacients
#AccionsPerRevincular

Utilitza un altre sistema de citació
#AccionsPerRevincular
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Branzi, 2013 [34]

Los jóvenes diseñadores ven que el mundo que los rodea es feo y 
está mal, por lo que intentan reformarlo de inmediato, comenzando 
con un nuevo asiento, un jarrón o un juguete... esta práctica política 
ocurre sin teorización... la acción sigue una estrategia molecular, Una 
especie de energía enzimática que no produce cambios traumáticos 
sino transformaciones lentas. El clima histórico al que pertenece esta 
generación se caracteriza por la decisión de implementar grandes 
transformaciones comenzando con las estructuras infinitamente 
pequeñas (diseño), aparentemente superfluas e inadecuadas. Después 
de cien años de modernidad, que ha teorizado sobre megaproyectos 
y maxireformas, finalmente llegó la era en la que las transformaciones 
se ponen en marcha a través de subsistemas, microestructuras y 
economías domésticas.

Parlant des de l’àmbit del disseny, i més específicament el disseny social, 
també hi ha un punt on trobo sentit a les accions. Un dia parlant amb 
la Paula Martínez Soriano, estudiant del Màster en Investigació i Dis-
seny de Bau, em comenta que té un text que parla sobre disseny social. 
Llegeixo el text i veig que Branzi ens parla sobre el disseny molecular i 
perquè els dissenyadors joves l’utilitzen.

El disseny molecular és aquell que construeix objectes singulars, un 
seient, un gerro o una joguina… i totes aquestes peces en conjunt i en el 
mateix món van produint petits canvis en el funcionament d’aquest. Per 
què ho fan així aquestes dissenyadores? Doncs perquè han vist en temps 
passats que els grans canvis no han servit de res. Les dissenyadores joves 
veiem com grans projectes especulatius es queden en això, en especula-
ció, però que en canvi altres projectes més modestos suposen un petit 
canvi en el dia a dia de les persones. Per tant veiem com és més eficaç una 
transformació lenta que un canvi dràstic.

Les accions per a revincular volen això. Semblar insignificants, estranyes, 
sense valor, absurdes… però quan les veus en conjunt t’adones que estàs 
adreçant-te als vincles de propietat. Són accions que creen una estructura 
molecular i ens parlen, no només d’un tipus de propietat, sinó de totes en 
conjunt. Es veu que estem parlant de relacionar-nos amb aquest problema 
d’una manera diferent i possiblement absurda, però que potser et faci 
plantejar com ho fas tu i perquè ho fas. 

Ho fas perquè vols o perquè volen?

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Llevadores deixeu d’apropiar-
vos de les vostres pacients
#AccionsPerRevincular

[34] Martínez, Paula em vincula a uns apunts seus que 
inclouen una cita de Branzi. 
Després d’una conversa ben llarga d’intercanvi d’idees 
de TFG i TFM, la Paula em passa aquest referent 
que creu que em pot ajudar perquè parla sobre el 
disseny molecular, que és el que ella diu que jo vull fer. 
Exactament és així. Trobo el que vull fer.
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Conversa amb David Ortiz un dia de març a les 13.30 h [35]

Marina: Has hablado sobre qué 
objetos o piezas forman una 
constelación que hablan de un 
tema. Esto se parece un poco a 
lo que quiero hacer. Que puede 
que al final me quede con una de 
ellas...
David: Pero no pasa nada. Creo 
que es interesante abrir el 
abanico a cosas que puedes 
hacer. Es como lo que he 
mostrado. Yo empecé a hacer 
cosas que luego por unas 
razones u otras unas pasan y 
otras se quedan. Y se quedan 
quiere decir que a lo mejor las 
pierdes para siempre o que luego 
las retomas otro dia.

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

COM SÓN LES ACCIONS?
processos creatius, des-apropiar, peticions d’acció
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rla de nosaltres·

Aquestes accions són fruit de diversos 
processos creatius. Tal i com em comentava 
David Ortiz, hi havia accions que perduraven 
i altres que no. En un inici em vaig basar en 
observar allò que em rodejava i en anar fent 
accions tan senzilles com canviar el costat del 
llit.
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Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

Conversa amb David Ortiz un dia de març a les 13.30 h [35]

Marina: Has hablado sobre qué 
objetos o piezas forman una 
constelación que hablan de un 
tema. Esto se parece un poco a 
lo que quiero hacer. Que puede 
que al final me quede con una de 
ellas...
David: Pero no pasa nada. Creo 
que es interesante abrir el 
abanico a cosas que puedes 
hacer. Es como lo que he 
mostrado. Yo empecé a hacer 
cosas que luego por unas 
razones u otras unas pasan y 
otras se quedan. Y se quedan 
quiere decir que a lo mejor las 
pierdes para siempre o que luego 
las retomas otro dia.

Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

COM SÓN LES ACCIONS?
processos creatius, des-apropiar, peticions d’acció
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[35]  Conversa amb David Ortiz, un dia de març  
a les 13.30 h
Veure cita al número 4.
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Tot això parla de nosaltres
Accions per revincular

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Observar l’entorn  
i capturar els instants on els 
animals es salten els límits de  
les propietats.

La gata

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Aconseguir una llista 
de correus amb gent 
desconeguda.

Demanar que et facin un 
regal i t’ho enviïn.

Demanar 
regals
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rla de nosaltres·
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fotografiar i fer un àlbum de 
fotos amb totes les veïnes.

Observar  
els veïns que 
t’envolten

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Col·locar una planta just 
davant la televisió.

Les  
plantes vol.I
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Amagar els autors dels 
llibres que tens a l’estanteria.

Desapropiar la 
cultura vol.I

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Esborrar els noms dels autors 
dins de les plataformes de 
difusió de música.

Desapropiar la 
cultura vol.II Tota
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Eliminar els possessius per 
referir-se a persones que 
formen part dels cercles més 
propers.

Eliminar els 
possessius

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Dormir cada dia en  
un costat diferent del llit.

Sempre hi ha normes 
socialment escrites  
pel costat del llit.

Aquestes s’escriuen 
segons l’acumulació  
de dies dormits en  
aquell costat.

Canviar la 
perspectiva  
de la nit
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Posteriorment em vaig trobar en la fase 
d’expansió de les accions. A l’inici del projecte 
mentre llegia, em vaig trobar amb una pregunta 
personal: té sentit que una sola persona faci 
un projecte sobre comuns? Efectivament 
no he estat mai sola en el procés creatiu, 
sempre he trobat suports; però havia arribat 
el moment d’engegar la co-creació amb les 
companyes que m’havien ajudat en tot aquest 
procés. Vaig posar en marxa les peticions 
d’acció, unes imatges enviades per WhatsApp 
a 38 persones escollides per proximitat 
emocional, proximitat amb el món de l’art i 
altres aleatòries. D’aquí van sorgir, no només 
un munt de noves accions, sinó que també una 
sèrie de discussions interessants i crítiques 
constructives. 
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Eliminar els possessius per 
referir-se a persones que 
formen part dels cercles més 
propers.

Eliminar els 
possessius

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Dormir cada dia en  
un costat diferent del llit.

Sempre hi ha normes 
socialment escrites  
pel costat del llit.

Aquestes s’escriuen 
segons l’acumulació  
de dies dormits en  
aquell costat.

Canviar la 
perspectiva  
de la nit
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Cooperar en 
el joc vol.I

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer un trencaclosques 
amb més de dues mans.

Tot i fer-ho les dues 
alhora sembla que 
no compartim un 
objectiu.

Més endavant 
celebrem els èxits 
i les troballes de 
l’altra.

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Buscar algú altre 
amb qui escriure una 
història, no hi ha límit 
de persones.

Escrure cadascú una 
frase només veient  
la meitat de la  
frase anterior.

Cooperar en 
el joc vol.II
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Cooperar en 
el joc vol.III

Buscar algú altre amb 
qui dibuixar.

Plegar un paper i 
dibuixar un quart o la 
meitat del personatge 
sense veure la resta del 
dibuix.

*límit de persones 
segons el tamany 
del paper

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Col·lectivitzar 
la literatura

Posar els llibres al mig del 
menjador i que qualsevol 
els pugui agafar.
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Ajudar a 
col·lectivitzar 
la literatura

Agafar un llibre d’algú 
altre sense permís

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Vestir-se amb una  
peça de roba que no 
sigui teva.

Desapropiar  
la roba vol.I
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Vestir-se amb roba d’un 
altre armari.

Buscar que no 
t’escaigui gens, sigui 
per talla o per estil, o 
per les dues alhora.

Desapropiar  
la roba vol.II

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar un tros de terra 
de l’espai públic i 
portar-ho a casa.

És de tots oi?

“Necessito 
terres”

Tota
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rla de nosaltres·
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rla de nosaltres·
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Seure al lloc d’un altre  
a taula.

Expropiar el 
lloc a taula

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Eixugar-se amb la 
tovallola d’un altre.

“Et dono la 
meva aigua”
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Quan estiguis pel 
carrer no dir mai que 
no a deixar tabac.

Col·lectivitzar 
les addiccions 
vol.I

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Quan estiguis de  
festa no dir mai  
que no quan et 
demanin un glop.

Col·lectivitzar 
les addiccions 
vol.II
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

No dir mai que  
no a canviar el lloc  
a un avió per afavorir 
que els altres se  
sentin còmodes.

Canviar 
d’identitat

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Canviar de 
poble

Quan et presentis a 
algú intenta dir que  
ets del poble del costat.
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Ballar i cantar pel carrer,  
com si estiguéssis a casa.

Sembla que estar al carrer 
no és estar com a casa. 
És un lloc compartit però 
alhora ningú es sent lliure 
de fer el que vol. A mi 
m’agradaria cantar i ballar 
igual que ho faig  
a casa, i no, no estic boja.

Ballar i cantar 
pel carrer

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Copiar el millor que es pugui.

Com si no ens estiguéssim 
copiant constantment. El 
que potser passa és que 
no ens ensenyen a copiar, 
quan copiem deixem de 
pensar.

Copiar
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar la verdura  
que es necessiti pel dinar 
d’avui.

Sempre m’han  
dit que robar està 
malament. Robar és una 
paraula molt àmplia.  
A vegades robar tenint en 
compte el què, el perquè  
i el com, m’agrada.

Robar una 
verdura

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer una llista amb aquelles 
coses que series capaç de 
canviar de l’estil de vida actual 
per fer-ho més col·lectiu.

Què 
necessites?
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Eliminar els possessius per 
referir-se a persones que 
formen part dels cercles  
més propers.

Eliminar els 
possessius

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Trencar i 
canviar no  
vol dir el 
mateix
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer una copia d’estrangis de la 
clau de la porta del terrat de 
l’edifici on vius a Barcelona.

La majoria tenen l’accés 
tancat pels veïns i al 
final és un espai comú 
que tots estem pagant i 
que hauríem de poder-hi 
pujar quan volguéssim.

Repartir-nos l’espai o 
compartir-lo sencer.

Col·lectivitzar 
la terrassa

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Deixar de dir que les pacients  
són les vostres senyores.

Bé que quan és hora 
de dinar o voleu fer una 
pausa demaneu a una 
altra que s’encarregui de 
la vostra senyora.

Llevadores deixeu 
d’apropiar-vos de 
les pacients
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar un llibre  
de la biblioteca.

Quan l’hagis acabat, agafar 
un tros de paper i escriure les 
reflexions personals a les quals 
s’ha arribat.

Deixar el paper dins del llibre 
per així compartir  
el coneixement.

Compartir 
descobriments

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar flors del parc públic.

No em vull sentir 
malament per agafar unes 
flors del parc.

Què passa amb 
les flors del 
parc?
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Buscar una assemblea i 
organitzar-se .

Necessàriament has 
de compartir el teu 
coneixement per a 
l’organització comuna.

Organitzar-se  
i participar

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar un llibre de 
l’estanteria i deixar-li a qui 
creguis que li pugui agradar. 

Sé que t’estimes el  
llibre però l’altra persona 
també té dret a  
estimar-lo com tu.

Deixar  
un llibre
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Posar-se a la part de  
la terrassa del veí  
a prendre el sol.

Prendre  
el sol

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Explicar els sentiments i 
emocions per gestionar-ho 
col·lectivament.

Compartir  
les emocions
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar un peça de roba de 
l’armari i copiar el patró  
per poder reproduir-la.

Expropiar al 
Fast-fashion
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer etiquetes amb  
els noms de les persones que 
solen seure a taula.

Posa-les de manera que ningú 
segui al seu lloc habitual.

Incoherència 
a taula
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Posar a totes les persones que 
puguis dins de la mateixa 
habitació.

Compartir 
l’espai

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Canviar de llit per una nit. 
Dormir a terra, al sofà  
o on sigui.

Canviar  
de descans
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Agafar una planta de casa  
i posar-la al bosc. 

Ara forma part del parc 
natural, és de totes.

Compartir les 
plantes

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer ioga en un lloc  
de pas comú.

Aprofitar 
l’espai comú
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Mentre anava rebent totes les respostes a 
les peticions d’acció, vaig començar a fer un 
exercici d’apropiació a través de les accions. 
Tenia alguns referents que tractaven el tema de 
les propietat des de l’art.

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Col·locar una planta just  
al mig del pas.

Les  
plantes vol.II

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer unes etiquetes amb les 
persones que solen seure  
al sofà.

Posar-les de manera que 
ningú segui al seu lloc 
habitual.

El  
joc del sofà
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Fotografia’m quan arribi al meu destí

Col·locar una planta just  
al mig del pas.

Les  
plantes vol.II

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer unes etiquetes amb les 
persones que solen seure  
al sofà.

Posar-les de manera que 
ningú segui al seu lloc 
habitual.

El  
joc del sofà
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Caminar amb els peus junts 
al costat d’una altra persona. 
Només us podeu agafar d’un 
braç.

Leaning duets 
(acció expropiada  
a Trisha Brown)

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Sempre t’havien dit que no ho 
podies fer…

*Fes-ho en camps que no 
estiguin conreats

Colar-te al camp
(acció expropiada  
a David Horvitz)
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rla de nosaltres·
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ix

ò
pa

rla de nosaltres·

Finalment, explicar aquelles accions que 
creia que no ho eren però mirant enrere, 
expandint horitzons i mirant el que he fet veig 
com hi ha decisions i anteriors projectes que 
comparteixen l’objectiu de les petites accions.
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Caminar amb els peus junts 
al costat d’una altra persona. 
Només us podeu agafar d’un 
braç.

Leaning duets 
(acció expropiada  
a Trisha Brown)

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Sempre t’havien dit que no ho 
podies fer…

*Fes-ho en camps que no 
estiguin conreats

Colar-te al camp
(acció expropiada  
a David Horvitz)
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Encerclar les propietats 
privades en espais de  
gaudi col·lectiu.

Ressaltar  
els límits

#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

Fer servir un sistema de  
citació en els projectes, que 
doni a conèixer qui són les 
fonts que t’han portat a la 
informació. Explicar la  
història de la troballa. 

Així també explicaràs 
i donaràs a conèixer la 
teva xarxa de suport. 
El treball creatiu també 
necessita alguns suports.

Qui hi ha 
darrera?

Tota
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ò
pa

rla de nosaltres·
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#AccionsPerRevincular 
Fotografia’m quan arribi al meu destí

No utilitzar Google per 
resoldre dubtes, les persones 
que tens al voltant et poden 
ajudar, fins i tot millor.

Pregunta a qui 
vulguis menys a  
un algoritme

PAG. 113PAG. 112



Tot això parla de nosaltresTot això parla de nosaltres

“Necessito terres”
#AccionsPerRevincular
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Ona: Lo important doncs en el teu projecte realment és la 
metodologia i te’n vas anar adonant a mesura que anava 
avançant el projecte. Des d’un principi no deies “vale vull 
tractar això, vull fer-ho d’aquesta manera i vull fer aquestes 
peces” sinó que vas veure que la metodologia amb la que volies 
treballar era aquesta i això et va portar a que aquesta fos l’eix 
principal del projecte no?

Llavors per no haver fet mai un projecte així, què en treus 
d’haver fet servir aquesta metodologia? No sé, el fet d’haver 
tractat més directament amb les persones…

Però t’ha impedit coses tu creus el no poder accedir a internet 
quan tu vulguis?

Com també de confiança, em dóna la sensació una mica també. 
Perquè en el moment en què li expliques el projecte a algú i 
esperes que aquest algú et doni informació, coneixement o el 
que sigui, estàs confiant en que allò que t’enviï t’ho creuràs i és 
guai i és bo.

I com ho poses?

Què passa si no ho cites?

No pots preguntar a qui t’ho ha enviat perquè t’ho miri?

Clar com totes t’hem anat ajudant en el que ens has demanat 
una mica.

Llavors fas servir una citació diferent?

Marina: Sí, sí. És una metodologia també que s’ha anat creant a poc a 
poc i ha anat desenvolupant-se i fent-se com més gran. Al principi la 
primera norma, al novembre, ja va ser el fet de no utilitzar Google i és 
una norma que m’ha funcionat, és precària, perquè et dificulta la recerca 
en molts moments però…

Exacte, això ha sigut interessant. He establert un vincle amb aquella 
persona, un vincle d’intercanvi d’informació. Perquè no és només en un 
sentit aquest intercanvi normalment.

Sí, en el sistema de citació es veu. En el moment de citar no pots saber 
d’on ha vingut aquell text a vegades.

És veritat, clar lo guai és que aquella persona la informació ja l’ha filtrat. 
Saps? Un altre punt positiu de la metodologia és aquest. Tu em vas 
explicar un dia la diferència entre un mètode qualitatiu i quantitatiu no? 
Jo podria haver tingut accés a tres milions cinc-centes quaranta mil cent 
vint-i-quatre referents si ho hagués buscat per internet, però pot ser que 
no fossin ni la meitat de bons o útils per mi del que ho han sigut els que 
he tingut. Perquè com de tota la recerca que l’altra gent havia fet elles 
m’han enviat aquests, és com que tots aquests que m’han quedat fora no 
és necessari que me’ls miri, llavors és com que vas realment a buscar 
el que necessites. L’únic que no ha sigut escollit per criteri propi. Però 
això també em quadra amb la idea de tot el projecte no? És encara més 
coherent perquè està fet col·lectivament.

Normalment els textos són escanejats de l’original per tant tens la infor-
mació, però hi ha alguns que no i llavors no ho poso perquè no ho puc 
saber. Al text de Ursula K Le Guin, que em vas passar tu, per exemple, 
no posa tota la informació necessària.

Sí, la que ja et vaig comentar. Amb una estructura diferent on es mostra 
el que hi ha al darrera d’aquella informació. Qui m’hi vincula i la his-
tòria que hi ha al darrera, de com hi hem arribat. En el fons un fragment 
de text sincer sense trampes i llenguatges complexes. Això és bastant 
guai, però si que és veritat que, tornant al tema d’abans, és una limitació 
el no poder buscar el referent aquell súper guai que t’ha explicat el teu 
col·lega al tren mentre venies a la uni.

És que no ho puc saber.

Sí, clar. Però no és la informació que realment m’ha arribat en un inici.

Conversa amb Ona Queraltó Sánchez  
el 26 de juny de 2020 a les 19.23 h [36]

CONCLUSIONS

Clar, que guai. En el fons una feina més de teixir xarxes, 
d’acompanyar-se en els processos creatius... Com quan 
vas estar parlant amb l’Andrea del seu doctorat i li vas 
poder passar el document dels coneixements situats de 
Donna Haraway que ella també necessitava. Heu fet com un 
intercanvi, està guai.

Sí, clar. L’Aina i tu m’heu ajudat moltíssim en el tema de la formalitza-
ció. A nivell teòric la Lúa em va ajudar un “porrón” i l’Andrea també, 
amb el llibre aquell i obrir una miqueta els ulls i veure que l’anarquisme 
també té punts de comuns.

En el fons, mires enrere i veus com la coherència és una cosa molt 
important aquí i també a nivell personal. Veig un mirall molt clar entre 
com vull treballar i com he fet aquest projecte. Com m’agradaria que es 
treballés.

Les plantes
#AccionsPerRevincular
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avançant el projecte. Des d’un principi no deies “vale vull 
tractar això, vull fer-ho d’aquesta manera i vull fer aquestes 
peces” sinó que vas veure que la metodologia amb la que volies 
treballar era aquesta i això et va portar a que aquesta fos l’eix 
principal del projecte no?

Llavors per no haver fet mai un projecte així, què en treus 
d’haver fet servir aquesta metodologia? No sé, el fet d’haver 
tractat més directament amb les persones…

Però t’ha impedit coses tu creus el no poder accedir a internet 
quan tu vulguis?

Com també de confiança, em dóna la sensació una mica també. 
Perquè en el moment en què li expliques el projecte a algú i 
esperes que aquest algú et doni informació, coneixement o el 
que sigui, estàs confiant en que allò que t’enviï t’ho creuràs i és 
guai i és bo.

I com ho poses?

Què passa si no ho cites?

No pots preguntar a qui t’ho ha enviat perquè t’ho miri?

Clar com totes t’hem anat ajudant en el que ens has demanat 
una mica.

Llavors fas servir una citació diferent?

Marina: Sí, sí. És una metodologia també que s’ha anat creant a poc a 
poc i ha anat desenvolupant-se i fent-se com més gran. Al principi la 
primera norma, al novembre, ja va ser el fet de no utilitzar Google i és 
una norma que m’ha funcionat, és precària, perquè et dificulta la recerca 
en molts moments però…

Exacte, això ha sigut interessant. He establert un vincle amb aquella 
persona, un vincle d’intercanvi d’informació. Perquè no és només en un 
sentit aquest intercanvi normalment.

Sí, en el sistema de citació es veu. En el moment de citar no pots saber 
d’on ha vingut aquell text a vegades.

És veritat, clar lo guai és que aquella persona la informació ja l’ha filtrat. 
Saps? Un altre punt positiu de la metodologia és aquest. Tu em vas 
explicar un dia la diferència entre un mètode qualitatiu i quantitatiu no? 
Jo podria haver tingut accés a tres milions cinc-centes quaranta mil cent 
vint-i-quatre referents si ho hagués buscat per internet, però pot ser que 
no fossin ni la meitat de bons o útils per mi del que ho han sigut els que 
he tingut. Perquè com de tota la recerca que l’altra gent havia fet elles 
m’han enviat aquests, és com que tots aquests que m’han quedat fora no 
és necessari que me’ls miri, llavors és com que vas realment a buscar 
el que necessites. L’únic que no ha sigut escollit per criteri propi. Però 
això també em quadra amb la idea de tot el projecte no? És encara més 
coherent perquè està fet col·lectivament.

Normalment els textos són escanejats de l’original per tant tens la infor-
mació, però hi ha alguns que no i llavors no ho poso perquè no ho puc 
saber. Al text de Ursula K Le Guin, que em vas passar tu, per exemple, 
no posa tota la informació necessària.

Sí, la que ja et vaig comentar. Amb una estructura diferent on es mostra 
el que hi ha al darrera d’aquella informació. Qui m’hi vincula i la his-
tòria que hi ha al darrera, de com hi hem arribat. En el fons un fragment 
de text sincer sense trampes i llenguatges complexes. Això és bastant 
guai, però si que és veritat que, tornant al tema d’abans, és una limitació 
el no poder buscar el referent aquell súper guai que t’ha explicat el teu 
col·lega al tren mentre venies a la uni.

És que no ho puc saber.

Sí, clar. Però no és la informació que realment m’ha arribat en un inici.

Conversa amb Ona Queraltó Sánchez  
el 26 de juny de 2020 a les 19.23 h [36]

CONCLUSIONS

Clar, que guai. En el fons una feina més de teixir xarxes, 
d’acompanyar-se en els processos creatius... Com quan 
vas estar parlant amb l’Andrea del seu doctorat i li vas 
poder passar el document dels coneixements situats de 
Donna Haraway que ella també necessitava. Heu fet com un 
intercanvi, està guai.

Sí, clar. L’Aina i tu m’heu ajudat moltíssim en el tema de la formalitza-
ció. A nivell teòric la Lúa em va ajudar un “porrón” i l’Andrea també, 
amb el llibre aquell i obrir una miqueta els ulls i veure que l’anarquisme 
també té punts de comuns.

En el fons, mires enrere i veus com la coherència és una cosa molt 
important aquí i també a nivell personal. Veig un mirall molt clar entre 
com vull treballar i com he fet aquest projecte. Com m’agradaria que es 
treballés.

[36] Conversa amb Ona Queraltó Sánchez  
el 26 de juny de 2020 a les 19.23 h
A finals de tot el procés creatiu i ja molt avançada la 
producció del projecte, amb l’Ona Queraltó vam decidir 
de fer unes conclusions recíproques on compartim un 
espai d’opinió i reflexió de tot el procés creatiu; tot fent 
un cafè i una cerveseta.
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Tot això parla de nosaltres
Conclusions

El retorn és algo que marques molt en aquest projecte.  
Fins i tot amb el sistema de citació, estàs retornant una 
visibilitat i reconeixement.

Buenu és que l’objectiu no és que sigui pràctic, o com a mínim 
no és el principal.

Què vols dir fer-lo servir amb Google?

Clar pot ser.

Clar sí. En el fons a molta gent que li he explicat, més en projectes artís-
tics o de disseny, diuen que la farien servir. Que realment és un sistema 
de citació que realment funciona. També en estudis més teòrics m’han 
dit que seria molta feina afegida a la que ja fas i que no seria tant pràctic.

Clar, exacte. I que també es pot aplicar en projectes que facis servir 
Google. És una metodologia que es pot fragmentar i el sistema de cita-
ció n’és una petita part. 

Home, doncs que moltes vegades no arribes a la informació per art de 
màgia sinó que algú t’ho ha dit i després ho has buscat. Si ens poséssim 
a mirar tots els tfg’s d’aquest any i hi apliquéssim aquest sistema de 
citació sortirien moltes coses.

El que més m’emporto d’aquest projecte en el fons és que no té un final 
sinó que pot seguir reproduint-se i espero que ho segueixi fent.

Sí, i que la memòria del projecte al final la compartiré amb tothom que 
m’ha ajudat de manera directa i amb la web també hi podrà accedir qui 
vulgui en el fons.
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Colar-te al camp
#AccionsPerRevincular
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