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—RESUM_

M’impregno a la constància de tot allò que con-
vida a divagar i fer moure les coses. La fita és anar 
construint i anar senyalant punts de connexió i de 
fregament que siguin inestables però, tanmateix 
situats i coherents. L’escriptura em convida a habi-
tar-la i em marca un ritme que es fa processual, i jo 
m’hi acullo, i m’hi intento replegar des d’ella cap a 
altres cossos i interessos que es belluguen: juntes 
ens anem adaptant als espais, i els palpem, quasi 
a cegues, com una massa de matèria que creix i es 
re-adapta amb el temps, fins que vessa.

Amb els degotejos que es recullen la meva in-
tenció és anar modelant, 

mantenint la massa sempre humida.

Per tant, un treball sobre l’espai i la matèria;
sobre la intuïció i el moviment;
també sobre diàlegs i tensions.
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_ABSTRACT—

I’m soaked in the constancy of everything that 
invites me to digress and make things move. The 
goal is to build and suggest some points of connec-
tion and friction that are unsteady but still located 
and clear. The practice of writing invites me to inha-
bit it and marks a rythm in me that becomes proce-
dural, and I take refuge in it, and I try to embrace it 
from itself to other bodies and interests that move: 
together we adapt each other to the spaces, and we 
palpate them, almost blindly, like a mass of matter 
that grows and re-adapts over time, until it spills.

With the drips that are collected my intention 
is to go on modeling, 

keeping the mass always moist.

So on, a work about space and matter;
about the intuition and the movement;
as well as dialogues and tensions.



9



10

—INDEX_

7

8

13
14
17

22

31

41
46
50
54

59
60
63
65
67

76
77
82

89

100
104

107
109

111

—RESUM_

_ABSTRACT—

—INTRODUCCIÓ_
una nota que em faig a mi mateixa_
caminar a les palpentes_

—MENTRESTANT_

—DESPLEGAMENTS I ESPAIS DE PARTIDA_

—TONALITATS_
divagant en conjunt_
deixar-se emportar_
escoltar el que demana ser inclòs; fer-li cas al que no es veu_

—UNS INCISOS_
sobre la nota que em feia a mi mateixa_
un comentari sobre el que es belluga_
procediments i positures_
estar entre inestables i modulars_

—UN BASSAL COM UNA CUINA_
un(s) espai(s) contingent(s)_
obrir un bassal i abocar-s’hi_

—DESAGRADABLE_

—Bibliografia_
—Citacions d’imatges_

(preludi a l’annex_)
—ANNEX_ imatges d’obra

—AGRAÏMENTS_



11



12

“Las cosas parecen ya fijas y distanciadas. Pero la metá-
fora visual le permite a una a ir más allá de las apariencias 
fijas, que son únicamente los productos finales. La metáfora 
visual nos invita a investigar los variados aparatos de pro-
ducción visual, incluidas las tecnologías protésicas conecta-
das con nuestros ojos y cerebros biológicos”.

(Haraway, 1995: 335)
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—INTRODUCCIÓ_
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una nota que em faig a mi mateixa_

M’agradaria adreçar-me cap a aquest treball de forma 
directa i concisa, dient el que vull dir però sent honesta amb 
la forma del treball i en com pren forma. Suposo que, ara per 
ara, em mantinc en el mentrestant de tot això, en aquesta 
nota que em faig a mi mateixa, per aclarir i pensar en com 
introduir el treball.

 
Dono força voltes a això de les introduccions, i tot sabent 

que introduir fa referència a contextualitzar i/o donar pas a  
alguna cosa, em pregunto què és el que vull fer amb aquest  
espai d’inici. Considero important replantejar-me abans de tot 
el fet mateix d’introduir i des d’aquí, rumiar com començar. 
Per donar-me una resposta a aquestes qüestions, he de fer un 
petit exercici de visualització de com podria traduir el fet de 
començar alguna cosa, i com ho situaria des d’una pràctica 
matèrica, o des de formes o coses. 

Acabo fent una llista a una llibreta i hi escric:

 Membranes
 Làmines de làtex encara tendres i crues
 El que està al marge
 El que desborda cap a fora
 Un recorregut cíclic (?)
 El tema de tot plegat des dels marges
 Ombralls
 El que m’agrada més llegir

I acabo escrivint: «parteixo d’aquestes coses que hi són 
però queden fora,  i segueixo entreteixint al costat d’aquestes 
altres».

Si hagués de fer algun esquema o alguna mena de dia-
grama dels espais que m’ocuparien aquests punts, d’alguna 
manera vindrien a ser com habitacions que, si fossin reals, 
serien llocs on es portarien a terme, en paraules de Margueri-
te Duras,  “fases complementàries”. (2018: 73)
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Hi penso molt, en Duras i en el seu llibre La vida material 
quan rumio sobre les funcions que atribuïm per inèrcia i tradi-
ció a objectes, coses i espais. Dins el capítol “La casa”, Duras 
es queixa en primera persona i des d’una tonalitat no fictícia 
dels especialistes que es dediquen a fer plànols de cases que 
no seran seves, i escriu:

“Sento una gran angúnia quan veig com creix aquesta sol·li-
citud. En general, a les cases modernes els falten aquells llocs 
que són les fases complementàries de les proposicions princi-
pals que són la cuina i l’habitació. Parlo dels llocs on es desen 
les coses, i del rebost. Em pregunto com podràs estar-te’n, on 
desaràs la roba per planxar, les provisions, el cosidor, les nous 
les pomes, els formatges, les màquines, les eines, les joguines, 
etc.” (íbid.)

Entenc i em prenc fins i tot de manera personal això que 
escriu Duras i m’emporto cap a aquest treball la importància i la 
necessitat d’aquests espais complementaris per guardar, orde-
nar, i cuinar coses de manera còmoda i càlida. En aquests es-
pais complementaris és on hi situaria els punts de la llista, i els 
situaria precisament per la complementarietat que, en aquest 
sentit, l’entenc i la intueixo com a extensió del que el treball vol 
ser. 

Potser des d’aquí puc dir que introduir és més aviat un gest 
que em serveix a mi mateixa per començar a exposar i, sobretot, 
situar certes intuïcions sobre alguns processos que no tenen 
intencions de sortir del procés mateix  ni esdevenir en coses 
concretes i acabades. 
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caminar a les palpentes_

Recentment que he llegit el conte Gallines de guinea de  
Mercè Rodoreda (2008), en el qual el personatge principal 
és en Quimet, un nen petit que es deixa guiar per la mirada 
d’una oca, a la qual anomena Avellaneta. La mirada de la oca 
va conduïnt al petit, que menja pa i xocolata, fins al mercat 
de davant de casa seva, i sense haver-ho volgut, es troba im-
mers en l’espectacle i algunes esgarrifances de la vida adulta:   
“Dintre el mercat la claror era trista” (Íbid.: 43). En Quimet en 
aquest conte coneix la mort i la tristesa que aquesta pot pro-
vocar, tot de manera inesperada i fruït del vincle que enllaça 
amb l’au que el mira.  

En Quimet, al final del conte, perd un pessic d’innocència 
que es queda a la parada d’avirams i que després li comunica 
a la seva mare, dient-li que està trist. El tema del conte és 
clar, tracta l’experiència del creixement a partir de tot el que 
ocorre sense voler. 

Hi ha algunes coses que em criden força l’atenció, i una 
d’aquestes coses és la xocolata que va portant Quimet a la 
mà tota l’estona. M’interessa com la xocolata és una mena de 
font de plaer i d’addicció a la vegada que també un aliment 
que ens fa mantenir-nos vulnerables, toves i dolces.

“Clavà mossegada a la llesca de pa; quan se l’hauria aca-
bada, menjaria la presa de xocolata. Era més bona sola: dolça 
i pastosa, s’enganxava a les dents, al paladar; la llengua la 
desencastava a poc a poc i es convertia en una mena d’aixa-
rop diví. (Íbid.: 36)

 
Que l’autora presti especial atenció en descriure com la 

xocolata es va desfent dins la boca fa desprendre certes in-
tuïcions sobre la  pausa a l’hora de menjar xocolata i el plaer 
que genera. Rodoreda posa en contrast tot lo agraït que té 
aquest aliment llaminer amb la vida de tonalitat trista que 
hi ha dins el mercat, especialment a l’aparador d’aviram on el 
soroll, la sang i l’assumpció del treball i el fet de viure entren 
en el relat de forma molt ansiosa.
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“Aleshores es produí un incident: la pila de guinees mor-
tes de sobre el taulell s’esllavissà i en caigueren moltes a 
terra. Un gat enorme, llustrós, passejava pels voltants de la 
parada, atent i ple de cautela. No devia fer gaire goig a la 
venedora, perquè tota esverada exclamà:

- Tu, vailet, ajuda’m a collir-les. De pressa!

Com si l’hagués fascinat, Quimet deixà el pa i la xocolata 
a la punta del taulell i, groc com la cera, amb els ulls rodons 
i les cames tremolant, començà a collir aquells coixins de 
ploma calenta, tan flonjos.” (Íbid: 39)

Aquest fragment em fa pesar, per intuïció, en el llibre  
La mort i la primavera, de la mateixa Rodoreda (2000). Vaig 
llegir aquest últim a finals d’estiu de l’any passat, i havent-me  
agradat molt, vaig pensar de tornar a llegir-lo una altra vega-
da a la pròxima primavera. Donada la poca experiència prima-
veral d’aquest any i tot un seguit de dies estranys em limito 
a fullejar i llegir el llibre per fragments. Caic a la pàgina 125, 
que diu: 

“Només aquesta feina i aquesta tristesa de respirar i 
respirar mentre canvien les coses de tendres a seques i de 
noves a velles i aquesta lluna de nit que s’aprima i s’infla 
i aquest sol que sense foc s’encén i el gemec del vent que 
porta i trenca i ajunta i s’enduu els núvols i aixeca i aplana la 
pols. Només aquesta pena d’adormir-se i de despertar-se i de 
sentir-se una vida que no saps d’on et ve i que fugirà sense 
que sàpigues per què te la van donar i per què te la prenen. 
Té, això i això i això. I ara prou.” (Íbid: 125)

Decideixo abocar aquest fragment amb una finalitat 
concreta tot i que una mica fora de context: el final, “Té, això 
i això i això. I ara prou” se’m queda mig clavat al cos i es va 
bellugant, intentant ancorar-se a la carn com la punxa d’un 
cactus. Em cal dir que en cap cas la meva intenció és adoptar 
el to, potser pessimista i auster, que el fragment en concret 
desprèn, però tot i així coincideixo amb el que és dit.

Això és les coses que passen. 
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Si ho descontextualitzem del llibre i ens ho fem nostre 
potser prendria forma, com d’anotació a un bloc de notes, o 
potser estaria escrit en un post-it i enganxat a la paret de les 
nostres habitacions o els nostres tallers. O potser també per-
dut perquè, al final, ja sabem que les coses passen i deixen de 
passar, i que en alguns casos no hi podem fer res. Les coses 
s’apaguen i desapareixen com la llum del sol que entra per la 
finestra i que fuig en una qüestió de temps.  

És veritat que el fragment en concret emfatitza molt el i 
ara prou des de la mort, un dels temes centrals del llibre de 
Rodoreda. Tot i així, des d’aquí em pregunto què fem amb tot 
això i això i això, i com ens situem amb totes aquestes coses 
que ens prenen i se’n van per sí mateixes. Tenim marge per 
prendre partit de tot això i això i això?
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“Permíteles ser desvalidos como niños, porque 
su debilidad es una gran cosa, y la fuerza no es 
nada. Cuando un hombre nace es débil y flexible. 
Cuando muere es rígido e insensible. Cuando un ár-
bol crece, es tierno y dúctil, pero cuando está seco 
y rígido, muere. Rigidez y fuerza son compañeros de 
la muerte. Ductibilidad y vulnerabilidad son las ex-
presiones de la frescura del ser. Porque lo que se ha 
endurecido nunca ganará.” 

(Tarkovsky, Stalker, 1979)
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—MENTRESTANT_
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“También a Adela le gustaban los sonidos que emitía su máqui-
na en un tiempo confusamente definido como el tiempo en el ho-
gar. La de Adela era una máquina de coser y el sonido se escuchaba 
hace tres, cuatro y cinco décadas en una casa de un pueblo del sur 
de Europa. Narraba entonces el compás de la aguja al penetrar su 
hilado en la tela, entre los brazos, bajo los ojos, sobre la falda y las 
piernas que, acompasadas, movían el pedal de aquella Singer. Hace 
años formaban parte del sonido de ese (a veces engañoso) exce-
dente de tiempo de muchas mujeres, cuando hacia la tarde el resto 
de actividades de la casa se había finalizado. Quedaba ya el tiem-
po de la costura y, en él, el ruido de una suerte de tiempo propio. 
¿Alguien duda de que el tiempo propio tenga un sonido especial?  
(Zafra, 2013: 16-17)

Recordo estar al taller un dia de finals de gener, quan 
encara no teníem classe però jo havia d’anar a la biblioteca 
de totes formes. Encara em donava la sensació que era massa 
d’hora per posar-me a fer aquest treball, però tot i així ja li 
començava a donar algunes voltes de manera molt pausada 
i calmada, amb el sol que entrava per la finestra del taller i 
amb el temps, de vegades mort, que hi havia dins la bibliote-
ca. 

Rumio bastant sobre aquestes estones, i les penso als 
estrats temporals previs d’aquest treball que parlen i ens in-
diquen sobre hores i temps concrets de fer alguna cosa: estar 
al taller, mirar alguna pel·lícula, llegir, mantenir converses 
amb companyes, cuinar, perdre el temps... Utilitzo la parau-
la “estrat” per parlar del temps pensant en el treball Strata 
de l’artista Ariadna Guiteras. En aquest treball l’artista, en 
acompanyament de la comissària, presenten una instal·lació 
de diversos elements interconnectats que generen tot un cos 
material viu. Parteixen dels moviments de les plaques tectò-
niques de la terra que remouen i belluguen cíclicament els 
estrats espacials i temporals del subsòl per plantejar el temps 
de l’exposició, des de temporalitats no hegemòniques ni pro-
gressistes. El cos cíclic que generen, que és l’exposició, està 
compost tant de matèria orgànica com de matèria inorgànica 
i invisible, que com diu Guiteras, és “un cuerpo medio planta, 
medio pantalla, que está en la sala. Es un cuerpo interdepen-
diente” (Esnorquel, 2017, min 25:10). 



Vistes de l’exposició Strata (2017)
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Des d’aquí, tot el conjunt instal·latiu pren unes disposicions, 
unes relacions i uns temps i circuits cíclics encarnats en tem-
poralitats feministes, i també en veus i històries que es van 
generant durant la mostra. 

Des d’aquí, torno una altra vegada a aquell dia que trenava 
i lligava coses que tenia disperses per una zona de la taula 
on hi acumulava objectes i matèries que estaven a mig camí 
entre ser quelcom i no ser res. Amb el que tenia per allà vaig 
anar encadenant totes les coses fent una mena de fil que te-
nia pensat d’anar generant durant tot el procés de fer aquest 
treball, però sense cap pretensió de fer-lo partícip amb la 
seva presència tangible i física. Igual que aquesta cadena, o 
enfilament de coses, també hi ha tot un conglomerat de  
petites accions o gestos, coses fetes, vistes, llegides, tocades  
o jugades que en tot això hi tenen cabuda i hi formen part 
com agents interferents que activen, desactiven i donen 
continuïtat a les idees que van sorgint. Un dels agents inter-
ferents que entreteixeix i que posa a dins el mateix sac totes 
les coses annexades en els marges del treball és la sensació 
plaent. 

Puc dir que aquesta sensació és la que em dona pas a sen-
tir com a lícita una certa pèrdua de temps que en molt pocs 
casos és perdut, i és des d’aquí que penso en la Susan Sontag 
quan, al final del seu text Contra la interpretación ens diu: 
“En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del 
arte.” (Sontag, 1996: 39). En aquest text, Sontag fa una crítica 
cap al fet interpretatiu de l’art, entenent-lo com un exercici 
de dissecció que desglossa, categoritza i limita l’expressió 
artística. La crítica cap al dualisme forma–contingut, també 
es manté present en tota la crítica cap a la interpretació, i 
la defensa dient que: “La interpretación, basada en la teoría, 
sumamente cuestionable, de que la obra de arte está com-
puesta por trozos de contenido, viola el arte. Convierte el arte 
en artículo de uso, en adecuación a un esquema mental de 
categorías” (Íbid.: 34). 
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Donant l’esquena a una tradició que aposta per  teories 
abstractes i incorpòries que disseccionen, categoritzen, i 
necessiten de tot un conjunt d’explicacions racionals, tant 
Sontag com moltes altres teòriques i artistes, aposten per 
agafar les coses al vol, i per mantenir-nos i mantenir-les en el 
terreny sensible, sempre crític. Això em fa pensar en un frag-
ment, poètic, d’Adrienne Rich (2001) que diu:

“la teoría  -la observación de modelos, el mostrar tanto 
el bosque como los árboles- puede ser como el rocío que se 
levanta de la tierra, se recoge en la nube y vuelve a la tierra 
una y otra vez. Pero si no tiene olor a tierra no es bueno para 
ella.” (op. cit. Nardini, 2014: 19)

Les urgències i totes les coses que importen es materia-
litzen. La importància, la problemàtica, les necessitats i les 
alegries no distingeixen allò material de l’esfera discursiva i 
normalment abstracta: precisament treballen juntes. Recullo 
del fons del calaix un text en concret i em torno a situar entre 
les coses que s’expliquen per necessitat i per importància. 
Volverse otro: el pensamiento encarnado y la “materia o im-
portància transformadora” de la teorización del (nuevo) ma-
terialisme feminista (Nardini, 2014) és un text que, ja només 
pel seu títol, es percep complex i ple de capes i estrats de 
sentit, i així és com és. Tanmateix, si decideixo posar-lo una 
altra vegada sobre el meu escriptori i dins aquesta pàgina, és 
perquè trobo que hi ha coses que travessen les preocupacions 
d’aquest treball i també les col·lectives. Utilitzo la cita ante-
rior d’Adrienne Rich com una mena d’introducció a aquesta 
part del text, de la mateixa manera que ho fa Krizia Nardini 
en el text del qual parteixo. L’article assenyala des del primer 
moment el dualisme que oposa la teoria i el pensament, de 
l’estat “passiu” de les coses amb cos i presència. El que es 
va explicant dona voltes a aquesta problemàtica que, a part 
de dividir i classificar, també jerarquitza i decideix sota uns 
paràmetres que es posicionen al costat de teories abstractes i 
sense cos, les quals Nardini exposa, de la mà de Nancy Hart-
sock, com a “masculinitat abstracta” (op, cit. 2014: 20)
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Recullo tota la crítica que va fent, i em segueix rondant 
pel cap això de la masculinitat abstracta. La primera lectura 
del text va ser durant el setembre, i recordo llegir-lo al pati 
bonic de la facultat recolzada a un arbre i pensant en el su-
port i l’agència que entrava en escena des del recolzament. 

Em quedo amb el posicionament transversal del text, en 
el sentit que es replanteja el com de les coses: com estan 
situades, com s’articulen, de quines maneres s’entreteixeixen 
amb altres agents, com les coses poden esdevenir i ser pos-
sibles, o arribar a importar... Mentre llegia el text pensava en 
com Nardini i les escriptores que va citant, posen en paraules 
molts plantejaments i idees als quals ja hi havia arribat però 
no des de la paraula necessàriament, sinó des del contacte 
amb la matèria i els objectes a dins del taller.  

Molt abans d’aquest article, Hannah Arendt també escriu 
en el seu llibre La condición humana (2020), original de 1958, 
algunes consideracions sobre el pensament en relació amb el 
que es materialitza i amb l’art, apuntant que:

“Las obras de arte son cosas del pensamiento, pero esto 
no impide que sean cosas. El proceso del pensamiento por 
sí mismo no produce ni fabrica cosas tangibles, tales como 
libros, pinturas, esculturas o composiciones, como tampo-
co el uso por sí mismo produce y fabrica casas y muebles. 
La reificación que se da al escribir algo, pintar una imagen, 
modelar una figura o componer una melodía se relaciona evi-
dentemente con el pensamiento que precedió a la acción, 
pero lo que de verdad hace del pensamiento una realidad 
y fabrica cosas de pensamiento es la misma hechura que, 
mediante el primordial instrumento de las manos humanas, 
constituye las otras cosas duraderas del artificio humano” 
(Arendt, 2020, p.186)

Dono voltes a les mans humanes de què ens parla Arendt, 
i m’imagino mans de dones que treballen, però que també 
laboren i cuiden la vida i les vides. Durant el confinament i 
parlant amb la meva àvia, em va explicar algunes coses de 
quan treballava a la indústria tèxtil. Ella s’encarregava de
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supervisar els dibuixos i les trames que els telers de jacquard 
anaven teixint. Havia d’anar mirant, fil per fil i peça per peça, 
que el teler seguís les instruccions que dictaven els codis dels 
cartonets. Fil per randa. Ja només amb catorze anys la simbio-
si entre ella i el teler era vigent. 

La feina de la meva àvia, bàsicament, era la de tenir cura 
de la màquina, mirar que tot funciones bé, comptar els fils, re-
visar-los i arreglar petits errors, com una reparadora de hard-
ware. Tot i així, del software del jacquard materialitzat en les 
bobines de targetes perforades, se’n feien càrrec els tècnics, 
homes. Vet aquí una altra distinció: la meva àvia era teixidora, 
tot i que la seva feina fos, sobretot, la supervisió material i 
també tècnica del teler i la tela que anava teixint; el tècnic 
era el tècnic, no el foradador. 

Una cosa que extrec de tot això és la feina invisibilitza-
da que acostuma a ser feina feminitzada; feina que també 
requereix d’unes mans i uns cossos presents. Sense mans i 
sense la manualitat, com bé ens diu Arendt, no hi ha res. A tot 
això Richard Sennet segueix la cita d’Arendt amb un fragment 
del seu llibre El artesano que ho exemplifica: “Dado que telas, 
recipientes, herramientas y máquinas son objetos sólidos, 
podemos volver a ellos una y otra vez a lo largo del tiempo; 
podemos demorarnos en ellos como no podemos hacerlo en el 
curso de una discusión.” (2009, p: 27-28)
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—DESPLEGAMENTS I ESPAIS DE PARTIDA_
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Primer de tot presento una imatge:

Les boletes de pols són una marca de temps que es materialitza en un 
espai arreplegat. La samarreta del fons de l’armari acull de la mà d’un 

espai i un temps, concrets. 

Deleuze diu que “El despliegue no es, pues, lo contrario del 
pliegue, sino que sigue el pliegue hasta otro pliegue.” (1998: 
14). M’agrada i em crida l’atenció el que aquesta cita diu 
sobre desplegar i plegar com a gestos que sempre segueixen 
i sempre hi són presents. Els plecs s’acaben replegant en ells 
mateixos i també en altres coses, com quan apareixen boletes 
de pols entre les capes d’una samarreta plegada, o com quan 
descobrim marques de plegaments estranys just al desplegar 
alguna peça de roba.

Desplegar, des de com ho vull enfocar aquí, és posar 
l’atenció en les coses contingudes, i veure quins altres des-
plegaments i camins proposen. Adorno també comenta al seu 
text El ensayo como forma (2003: 13) quelcom que es troba en 
relació, quan diu sobre l’assaig que: “entender no es enton-
ces sino mondar lo que el autor ha querido decir cada vez, o, 
en todo caso, las emociones psicológicas individuales que el 
fenómeno indica”, i m’imagino el gest que obre i mostra les 
moltes altres possibilitats de desplegaments i plegaments 
des dels mateixos moviments. 

Marina Garcés en una conferència que fa sobre Mer-
leau-Ponty (2015) també fa referència a la seva filosofia com 
una filosofia del plegament, tot dient-nos que

 “los pliegues son esa carne que es tejido, que es plie-
gue, que se dobla, que acoge y a la vez guarda y resguarda 
aquello que en realidad no está separado porque está en-
tretejido con todo lo demás” (Garcés, min. 58:20).
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Potser la perspectiva de Merleau-Ponty és la que més 
m’interessa i amb la que més em sento identificada, preci-
sament per com parla d’això que es plega com una cosa que 
resguarda; un espai tendre on agafar, recollir i sostenir durant 
un temps, però no només això, ja que també genera un lloc. 
Aquests tipus d’espais tendres em fan pensar, de manera 
pràcticament directa, a com Lúa Coderch explica el seu pro-
jecte de “La cadira humana” a la xerrada del CCCB aula oberta 
#16 (2018). Mentre escolto el que va explicant, no deixo de mi-
rar com gesticula mentre parla. Els petits gestos que va fent 
de tant en tant complementen les idees i les paraules que 
verbalitza, i això és una cosa que sempre m’ha agradat molt, 
com el cos acompanya i es posa al mateix nivell de la paraula 
i la veu, cosa que em fa pensar en un petit fragment d’Ursula 
K. Le Guin que diu: 

“todo nuestro cuerpo participa del habla con movimien-
tos diminutos, estableciendo un ritmo maestro que coordina 
los movimientos corporales con los ritmos del habla. Sin ese 
compás, el habla resulta incomprensible” (Le Guin, 2018: 257-
258). 

Hi ha un moment clau a la xerrada de Coderch, que és 
quan diu que “jo també era una cadira humana, jo també era 
un sofà que prenia forma a partir de l’afecte i de la cura”
(min 30:02). Em segueixo fixant en les gesticulacions de les 
seves mans, i en aquest precís moment els gestos que incons-
cientment fa són d’agafar i de recollir; de fer-li un espai al 
seu fill petit amb el seu cos. El cos també pot ser una llar que 
reté i afecta entre els replegaments espacials que genera.

M’emporto cap al meu terreny personal aquests gestos, 
tendres, que arrepleguen, guarden i es posen al descobert 
des del desplegament, per  mostrar, ampliar, estirar... Dins de 
tot això es pot percebre una mena de coreografia en la qual 
mostrar o obrir-se també és possibilitar i donar espai, pre-
cisament per la seva obertura, a un replegament. Considero 
aquests gestos com grans concentracions de potència que 
converteixen una cosa en una altra, o que també alteren fun-
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cions; que rebutgen la grandiloqüència i es mantenen en el 
gest petit i subtil, però important i present. 

Acabo pensant que les gesticulacions poden arribar a ser 
la cosa invisible de la paraula, la seva intenció més profunda, 
i considero que el llenguatge també resideix en les mans, ja 
que quan parlem, també parlem amb elles.i

La qüestió dels gestos va ser un tema que recordo força 
candent quan l’artista Julia Spínola va venir des de l’assigna-
tura de seminaris a fer-nos una xerrada sobre la seva obra i 
pràctica artística. Moltes de les coses que ens va dir me les 
vaig emportar al taller i també cap a casa, per deixar-les entre 
les coses que s’anaven generant, i per plasmar-les dins el 
meu ordinador. A la conferència em va passar una mica allò 
de sentir il·lusió i sorpresa en escoltar des de les paraules i 
les relacions d’idees, moltes de les coses que tenia al taller 
amagades entre les piles de materials, coses superposades i 
plegaments.

En una entrevista que Marc Navarro li fa a Spínola dins 
la publicació i projecte Lubricán (2017), Navarro s’interessa 
per entaular una conversa sobre el cos, la quotidianitat i “la 
dimensión perceptiva de lo inmediato, pero a través de un 
cuerpo extrañado” (Navarro, 2017: 62). 

A tot això m’interessa el que Spínola contesta, més en 
mode de continuar una conversa que no de respondre a cap 
pregunta:

i M’agrada pensar que es podria tenir tota una conversa a base de 
gestos, com si els gestos poguessin ser la tonalitat i l’ambient de la cosa que 
s’explica; la intencionalitat i les ganes: com si l’energia pogués sortir i fer-se 
veure des dels llindars del cos. 

Els gestos podrien ser com les extremitats de les extremitats.



35

“El motivo por el que empiezo muchas piezas es un gesto 
que tengo en la cabeza, un gesto que al principio se presenta 
en forma de imagen, pero que no puedo explicar más que 
con ese gesto. Una imagen en movimiento. Es algo que tiene 
que ver con mover la materia de una forma u otra” (Spínola, 
2017: 62)

Molts dels gestos de què parla són moviments ràpids, que 
en el seu bellugueig fan alguna cosa que pot canviar total-
ment la percepció del que es belluga i dels objectes, fent la 
cosa en ella mateixa borrosa i indefinida. És des d’aquí que 
s’esdevé una declaració d’intencions clara sobre la desfamilia-
rització; sobre posar un focus crític davant processos, gestos 
i hàbits en estats totalment païts. La seva peça, Uno zurdo y 
uno diestro y uno zurdo y uno diestro (2014),  investiga de ple 
sobre aquests processos: 

“Puede que utilice el gesto como un instrumento de 
medi- da, una herramienta. La fijación por ese gesto ya la te-
nía antes de empezar a trabajar con la oreja, el gesto de una 
mano entrando en algo sólido y vaciándolo desde dentro, 
con un movimiento rápido, rotatorio. Lo que hice fue, de una 
manera muy natural, buscar ese gesto en algún lugar, locali-
zarlo en una forma y desde allí tirar del hilo. Puede que eso 
sea una forma de medir, de circunscribir. Al final, el cuerpo 
está ahí, en medio, y recurro a él para agrandar una imagen. 
En el caso de Uno zurdo y uno diestro, y uno zurdo y uno 
diestro, no son solo unas caderas bajando por una cuesta, es 
un todo que abraza. No soy yo quien está bajando esa cuesta, 
es la potencia que desata eso, las posibilidades que existen 
en ese juego.” (íbid: 64)



Vistes de l’exposició 
Uno zurdo y uno diestro y uno zurdo y uno diestro (2014)

36



37

Aquest enteniment desfamiliaritzat sobre les coses quo-
tidianes i del dia a dia és un focus d’atenció molt important, 
trobo. Tenir consciència del nostre cos i dels cossos amb què 
convivim, els quals poden ser tant humans com no humans, 
és també un exercici ètic; una cosa va de la mà de l’altra. Això 
em fa pensar de ple en una performance d’Alma Söserberg 
i Jolika Sudermann titulada A talk (2011). La performance de 
per se, arriba sempre amb moltes capes de sentit incrusta-
des, i en aquest cas no s’escapa d’aquesta premissa, però si 
li dono aquí un espai en relació amb Spínola és perquè, mal-
grat la dificultat i l’aparent dispersió que pot haver-hi entre 
les dues coses, en aquest entre hi genero una connexió: hi 
ha una mena de líquid intersticial que les reuneix. Aquesta 
performance, el que mostra i posa en relleu des dels seus 
propis llenguatges, són els ritmes i els gestos d’una conversa 
que es manté en la quotidianitat. El que es va narrant és com 
una mena de joc: les performers parlen sobre el temps i sobre 
unes vacances a Sevilla, una nit de festa i un enamorament 
fugaç; una història amb una totalitat de matisos, i tot un con-
junt de relacions que es mostren en el com del cos, i també 
de l’oralitat.

Entre la performance i l’obra de Spínola, concretament 
l’obra Uno zurdo y uno diestro y uno zurdo y uno diestro, el 
que hi ha és un seguit de loops; repeticions que marquen 
uns ritmes i unes narratives. La performance ho mostra tal 
com és: ritmes repetits. En les escultures de Spínola, aquests 
ritmes són inscrits en les peces, en les formes dels malucs 
baixant un carrer en pendent i en la presa de consciència dels 
moviments de la baixada: del conjunt d’articulacions que són 
presents en aquest procés. Les repeticions marquen i posen 
límits, també contextualitzen sobre el pas i la velocitat, la to-
nalitat del que ha passat, passa o podria passar. Per molt que 
els llenguatges siguin diferents, trobo que en el procés escul-
tòric és on es dona la performativitat de l’escultura i la seva 
encarnació. Els processos són una mena d’assajos que aviven 
la matèria, ja que al final, qualsevol producció artística, sigui 
la que sigui, i com ja he comentat en algun moment, prové 
d’algun lloc que es frega amb la pell, marcant una importàn-
cia.



Captures de pantalla de la performance A Talk (2011)

Alma Söserberg i Jolika Sudermann A Talk (2011)
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—TONALITATS_ii  

ii  
Imagino un edifici a mig construir, on només hi ha l’es-
tructura base composta per escales, parets i pilars.  Algunes 
d’aquestes estructures, per molt que aparentin ser ciment, 
en realitat estan fetes de materials falsejats que imiten i 
aparenten.

Aquí, una d’aquestes parets cau i es trenca, i amb la seva 
estructura feta pols, tot l’espai buit de l’edifici a mig cons-
truir és ocupat. 
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Considero molt important el fet d’anar fent amb les meves 
coses, i també amb les altres i les seves coses, siguin les que 
siguin. Al meu taller hi tenia tot un conjunt de membranes, là-
mines, pells, i d’altres elements molt similars i molt diferents 
que es trobaven totes juntes. De tant en tant, se’m presentava 
una mena de necessitat d’ajuntar elements entre sí, i si no 
hagués estat per la forma en com les disposava i es mostra-
ven elles des de les disposicions que prenien, ara mateix no 
els hi estaria donant a aquests processos d’ajuntar i posar en 
comú, un espai i una importància en aquest escrit. 

Per explicar això, necessito de l’ajuda d’Eve Kosofsky quan, 
al seu llibre Tocar la fibra (2018), comenta les implicacions 
que hi ha en l’ús de la preposició junto a per  així escriure i 
poder entrellaçar amb més facilitat allò que Ursula K. Le Guin 
(2020) descriu com “una de esas cosas que experimentamos, 
pero que no sabemos expressar con palabras” (Le Guin, 2020, 
p.58). Per tant, Kosofsky diu que:

“Junto a también es una preposición muy interesante por-
que no hay nada esencialmente dualista en ella; un conjunto 
de elementos pueden estar unos al lado de otros, aunque no 
en número infinito. Junto a también nos provee de un salu-
dable agnosticismo en relación a varias lógicas lineales que 
refuerzan el pensamiento dualista: la no contradicción, la ley 
de “las franjas intermedias excluidas”, de la causa en rela-
ción al efecto, del sujeto frente al objeto. […] Junto a incluye 
una amplia gama de deseos; de identificación, de represen-
tación, de rechazo, de establecimiento de paralelismos, de 
diferenciación, de rivalidades, de ser proclive a, de apoyo, de 
sesgo, de imitación, de separación, de atracción, de agresión, 
de distorsión y otras relaciones.” (Kosofsky, 2018, p.10)

Junto a i l’imagino i el recullo com una mena d’aglutinant 
o com una xarxa de seda d’aranya que entrellaça. Se’m se-
gueix fent difícil escriure això que vull dir, i re-mirant llibretes, 
trobo un escrit que es posa al costat i al mateix nivell d’això 
que penso, més en imatges que en paraules. L’escrit en qües-
tió és un desplaçament mental cap a alguns espais de Barce-
lona inundats per la tempesta Glòria:
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“Paral·lel s’ha inundat bastant aquests dies, i ja hem 
vist moltes imatges de l’avinguda tota inundada. Es-
tic segura que hi haurà hagut algú que ha pensat, o 
s’ha dedicat directament, a gravar amb alguna Go 
Pro, o alguna camareta per l’estil, el procés d’inun-
dació de l’Avinguda. El cas és que pensant entorn 
a la inundació, he caigut en que em puc imaginar 
l’avinguda inundada amb mig metre d’aigua però, 
tanmateix, no m’imagino tota Barcelona inundada, 
amb una capa que cobrís fins una mica més a baix 
del turmell.

Tot i així, fantasejo amb aquesta situació i aquest 
ambient, i si aquesta inundació succeís, crec que 
totxs ens miraríem, i que a algú se li escaparia un 
somriure d’entre gràcia, mandra i molèstia.

Jo pensaria en tots els peus xops i mullats, i en 
quantes persones agafaríem fongs. També crec que 
totes ens cauríem en simpatia entre totes, però se-
gurament no.”
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Seguint amb ambientacions de caire meteorològic, trobo 
interessant fer un paral·lelisme d’aquesta suposada inundació 
amb alguna nevada de fa bastants anys a Badalona. La trista 
neu que va quallar d’un dit de gruix, com a molt, va ser una 
força suficient com per parar les classes i sortir totes a jugar 
a la bòbila. 

Caterina Almirall en el text Estructures de suport per a 
criatures vulnerables (2017-2018) fa una cita de John Dewey 
(1934) que diu:

“La vida se produce en un ambiente: no solamente en 
este, sino a causa de éste, a través de una interacción con el 
mismo. Ninguna criatura vive meramente bajo su piel; sus ór-
ganos subcutáneos son medios de conexión con lo que está 
más allá de su constitución corpórea y con lo que debe ajus-
tarse, a fin de vivir, por acomodación y defensa y también por 
conquista.”  (op. cit.: 14)

Contenidors i rierols de carn flexible, diluïda en 
les coses del dia a dia.

Amb tot això dels rierols de carn líquida, he pensat en 
aquest capítol en si mateix; en el fet tonal. Divagar des de 
l’escriptura em permet gesticular i posar a lloc algunes coses 
per poder llegir en un llenguatge propi, que em pertanyi tant 
a mi com als meus interessos dins el que ve a ser la pràctica 
artística. Potser això dels tons també pot ser com una mena 
de maniobra que esmicola les coses, i que les ordena per fer-
les llegibles i també palpables, però en cap cas regulant-les ni 
amb cap intenció de fixar-les. És més, penso que precisament 
aquesta no-fixació que es belluga i que s’adapta segons uns 
paràmetres concrets i propis, forma part del que anomenem 
com el to de les coses; el que se’n desprèn i el seus graus en 
una escala que té forma de línia, la qual és infinita. Aquestes 
coses que es desprenen, o aquestes tonalitats que es bellu-
guen i prenen formes invisibles però concretes, em fan pensar 
en els espectres i en com els explica Jorge Luis Marzo en un 
text:
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“No es casual que el término espectro haya acabado sien-
do parte del vocabulario de la física y de la química: espectro 
electromagnético, radioeléctrico, de frecuencias, sonoro, es-
pectrometría. Spectrum también engendro suspicere (sospe-
char). El término científico de espectro siempre describe una 
suerte de dataview: muestra el conjunto “desmembrado” de 
los fenómenos invisibles: de la luz, de la energía, del agua. 
Son frecuencias, longitudes, ondas, registros, ecos. Derrida 
llamaba « haz » a la « estructura de una intricación », de un 
tejido que expone los diferentes hilos y las distintas líneas 
de sentido que, a su vez, anudan otras” (Marzo, 2017: 130-131)

De tot això n’acabo imaginant una coreografia; tot un 
conjunt de forces vives i físiques que s’afecten entre sí  i que 
es mostren filtrades però obertes, construint una cadena de 
contactes i unions que romanen invisibles, en els rastres que 
testimonien tot això que no es veu. La coreografia és com una 
mena d’encadenament; els cossos que entren en contacte  
esdevenen en altres coses que també demanden d’aquest  
encontre.

Tot és com una mena de murmuri o de rumor que passa de 
veu en veu, i que sempre està filtrat pel que travessa: els cos-
sos, les coses i les entitats som membranes. M’agrada pensar 
en la qüestió membranosa: en el que el teixit reté i en el que 
deixa anar, en allò de què protegeix i en com es mostra. 

Molts moviments del cos, de la natura i del món físic en 
general són involuntaris. El cor batega i els arbres creixen.

Què és el que deixem regalimant?
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divagant en conjunt_

“Si se sitúan dos relojes de péndulo lado a lado en la 
pared, gradualmente comenzarán a mecerse al unísono. Se 
sincronizan el uno con el otro en respuesta a las vibraciones 
diminutas que cada uno transmite a través de la pared. 

Dos cosas cualesquiera que oscilan más o menos con el 
mismo intervalo, si están físicamente cerca, tenderán a ar-
monizarse paulatinamente y a moverse con el mismo exacto 
intervalo. Las cosas son perezosas. Requiere menos energía 
moverse en colaboración con otra que en su contra. Los físi-
cos llaman a esta hermosa y econónimca pereza sincroniza-
ción de fase o arrastre” (Le Guin, 2018: 256)

He donat força voltes als interessos i a les coses que fem 
servir de tret de partida per engegar els motors d’algun pro-
jecte, pràctica artística i investigació. Les coses de què partim 
les posem sobre una taula, i en aquest procés les anem des-
plegant amb les nostres mans: gesticulem i obrim, i de sobte 
tot es toca. De deu coses en queda una en conjunt i en diàleg 
constant. M’agrada i m’interessa el que diu Ursula K. Le Guin 
a la cita anterior, ja que el que he imaginat ha estat precisa-
ment aquesta harmonització del que tenien dispers, i també 
aquest deixar-se emportar per un focus d’interès que afecta 
en comú. 

És com si totes les coses estiguessin entreteixides per el 
líquid intersticial que comentava abans, el qual genera un lloc 
amb unes condicions adients per fer desplegar i possibilitar, 
finalment, certs fregaments. Si els contactes es donen i es 
senten, és pel que hi ha enmig: la cosa o condició permissiva 
—un intermediari per una impossibilitat? 

Les pells, a escala microscòpica, mai es toquen. La matèria 
i les forces invisibles com pot ser, per exemple, la radiació, 
ens pot cremar la pell: el sol també crema. És curiós pen-
sar en com aquest astre s’estira i toca les nostres pells en 
una distància de 147 milions de kilòmetres. Si l’afectació i la 
sensació prenen presència és pel que modera en l’interstici. 
Respecte a això, Karen Barad comença un article dient que:
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“When two hands touch, there is a sensuality of the flesh, 
an exchange of warmth, a feeling of pressure, of presence, a 
proximity of otherness that brings the other nearly as close 
as oneself. Perhaps closer. And if the two hands belong to 
one person, might this not enliven an uncanny sense of the 
otherness of the self, a literal holding oneself at a distance 
in the sensation of contact, the greeting of the stranger wi-
thin? So much happens in a touch: an infinity of others -other 
beings, other spaces, other times- are aroused.” (Barad, 2014)

Barad segueix llançant preguntes a l’aire i jo les intento 
agafar per mantenir-les en aquest estat de levitació i d’ina-
bastabilitat. La mesura de la proximitat és una qüestió que 
se’m queda ample i m’és inassolible, però tot i així m’hi recreo 
a estones, derivo i arribo a altres llocs igual d’amples. 

Mentre penso en això em venen en ment algunes foto-
grafies que el meu company Emili Argemí ha anat prenent al 
llarg del temps. Les fotografies en qüestió retenen el moment 
clau i àlgid dels objectes quan leviten. Són gairebé com unes 
il·lusions, o com uns fantasmes.

Apareix un mapa com un llampec 
d’idees que tal com arriben, se’n van. 
El tro es pot escoltar en la velocitat i 
la intensitat que aquest dicta,
El llampec es queda en el record, com 
una cosa que costa d’explicar.

La intuïció potser...?



Fotografies 35mm. Emili Argemí, En el aire (2017)
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Al final, entre l’objecte retingut i l’objecte que desafia la 
gravetat hi ha un conglomerat d’intermediaris: una càmera re-
tinguda, una mirada que assenyala i un dit que captura... aquí 
el gest funciona a la inversa. El resultat és el lapse, la mirada 
i el cos que premsa el moment precís abans de la seva des-
aparició. Tot això em fa pensar en les papallones i les seves 
aparicions, com phantasies que ens fan servir observades (Hu-
berman, 2007).  Huberman descriu la idea de phantasia dient 
que és:

 “esa facultad de provocar apariciones visuales a partir de 
cosas invisibles, esa imaginación que es mayor artista que 
imitación. La imitación, en efecto, no representa más de lo 
que ve, mientras que la imaginación será capaz de represen-
tar incluso lo que no ha visto: se lo figurará, más bien y preci-
samente, bajo la forma de una imagen, de una aparición. […]
la imitación no gusta de los contratiempos, mientras que en 
cambio la phantasia no rechaza nada” (Huberman, 2007: 22)

Segueixo pensant en la phantasia, i em dona per pensar 
que tot això que està quedant registrat per escrit podria ser 
com tot un conjunt de divagacions que circulen entre els 
espais intersticials del cos del projecte i del procés. Soc cons-
cient que aquesta analogia pot trontollar, però la mateixa 
idea de phantasia m’anima a proposar-la. 

Penso que les vibracions que harmonitzen els dos rellotges  
que Le Guin feia protagonistes a la cita que introdueix aquest 
text, podrien fer referència a això que es situa en els intersti-
cis i que també reuneix, tot harmonitzant.

 D’altra banda, el text, i tota aquesta memòria, també ac-
tua com a tal en relació amb la pràctica artística i a les intuï-
cions que demanden de ser materialitzades.  
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deixar-se emportar_

A mesura que penso, escric i reescric les coses que vull 
comentar sobre el to, més m’adono que és tota una qüestió 
que se m’escapa i que em desborda. Està sent tot un procés 
que comença a situar les coses en espais còmodes i oberts, 
com la taula on desplego idees, objectes i matèries que es 
toquen entre elles, fent un mapa i un espai comú que acaba 
desbordant-me. I una mica ja era això el que buscava, o el que 
m’intrigava. Treballar i repensar els meus interessos des dels 
marges i els intersticis és una fita que prenc en consideració 
tant al taller com a sobre l’escriptori, com a la cuina. 

Reviso el text de Jon Mikel Euba Sobreproducción, sobre-
dosis, sobreproduciendo (2014) amb el record que tot el text 
era com una mena d’explicació personal i política, en molts 
nivells, sobre dedicar-se a l’art com a feina, i sobre la feina 
subjectiva que la pràctica artística demanda. Arribo a la pa-
gina 15, apartat número 9: “Material independència”. Vaig 
llegint i m’encarno amb els cossos estranyats de Spínola quan 
Euba explica la seva relació entre la feina de fer créixer l’hort 
i la feina de dedicar-se a l’art i a la cultura: 

“Me angustiaba y agotaba esa idea de cultivo en relación 
a una naturaleza que había siempre que domar, controlar y 
ordenar. Ahora, como artista o agente productor, reivindico 
la necesidad primero de crear o definir un proceso continuo 
de manera que después el trabajo no sea más que ese do-
mar, controlar y ordenar” (Euba, 2014: 15)

La tonalitat és present en aquest fragment tan breu. D’això 
s’estira, gairebé com una extremitat, un cert cansament i una 
pressa que és compartida per tota una comunitat i pràctica-
ment tota la població. Considero que cal pensar sobre el fet 
de fer, de treballar, i sobre això de progressar adequadament. 
Adequadament per a qui?  Sota quins paràmetres es mesu-
ra el progrés i la producció? Marina Garcés recull algunes 
d’aquestes qüestions sobre fer i controlar la pràctica creativa 
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per emmotllar-la a unes demandes de mercat i a unes ten-
dències. Garcés també llança preguntes a l’aire: “¿qué ocurre 
con lo que no se ve?” (2010: 5), i jo em pregunto què fer amb 
aquestes qüestions. Amb les propostes de Barad ho tenia més 
clar: retenir-les a l’aire i jugar amb elles. Les propostes que 
Garcés llança a l’aire demanen d’altres interrogacions, potser; 
podria ser per una qüestió d’urgència. La matèria de la pre-
gunta té una altra tonalitat i sembla alterada. El ritme també 
desprèn pressa:

 “¿Qué ocurre con lo que no se ve? ¿Qué ocurre con lo que 
no responde a los perfiles predeterminados y a sus corres-
pondientes casillas? ¿Qué hacer de lo que no cabe en ellas, o 
de lo que se pone en fuga, deliberadamente, respecto a toda 
una forma de representabilidad? No se trata de abrir, como 
buen gestor, un segmento más de mercado, o de dar cabida, 
en una actitud entre morbosa y caritativa, a lo alternativo. 
Abrir los posibles no es yuxtaponer diferencias sino asumir 
que no todo lo que se ve y que no todos aquellos con quienes 
contamos pueden ser contados. Que no podemos verlo todo 
ni queremos hacerlo. Que es importante el saber, pero más 
aún lo que no sabemos.” (Garcés, 2010: 5)

El neguit es presenta davant i les preguntes ens afecten. 
Segueixo pensant en com prendre partit amb aquestes inter-
pel·lacions i com abordar-les. Les preguntes sobre el com de 
les coses també participen d’una certa pressa i ànsia, i mol-
tes vegades coincideixo amb aquest com quan remeno entre 
idees i processos. Mai he arribat a cap conclusió ni considero 
que hagi d’arribar-hi. Al final, concloure una cosa és tancar-la; 
posar-li un punt i final per obtenir respostes i resultats amb 
una finalitat concreta, i és precisament això del que intento 
fugir —tant jo com la resta de gent que m’és propera.

Dins d’aquestes lapses inestables, l’art i les pràctiques 
culturals entrellueixen amb una llum interessant per la to-
nalitat i la vivacitat amb la qual es mostren, i penso que ens 
cal pausa per mirar-les, i també trobar una manera de fer-ho: 
cercar el com d’aquests miratges, i és que en poden ser molts.
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 Precisament és això es el que Le Guin ens comenta amb 
els rellotges que es deixen emportar per les vibracions que 
decideixen harmonitzar-se. Les vibracions podrien ser una 
mena de conversa o escolta secretes... El moviment és de pac-
te —i en conseqüència també pot ser de canvi— continu. 

Aquests posicionaments també són valuosos en la seva 
passivitat, i això fa palesa la manera com considero l’art i 
tota pràctica cultural: com coses dins el món en comptes de 
coses sobre el món. 
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“El conocimiento que adquirimos a través del arte es experien-
cia de la forma o estilo de conocer algo, mejor que conocimiento 
de algo (como un hecho o un juicio moral) en sí mismo” 

(Sontag, 1996: 48)
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—Escoltar el que demana ser inclòs; 
 fer cas al que no es veu_

Retorno altra vegada a les coses que no es veuen i a les 
idees que Garcés aboca quasi literalment en relació amb tot 
el que he comentat sobre qüestions que resideixen en el to, 
els ambients, les coses que agafem a l’aire i com les retenim. 
El com les retenim és un aspecte que considero prou impor-
tant en tot aquest treball i pràctica. 

Des d’aquí, prenc el que no es veu com tot allò que se 
m’escapa i considero la relació que hi estableixo. María Sal-
gado diu que “hemos venido a hacernos material de lo que 
hacemos” (Salgado, 2018: 142), i m’acullo a aquesta afirmació 
i proposta d’estar juntament amb tot això, com també diu 
Eve Kososfsky al principi de tota aquesta part destinada a 
les tonalitats. Això que diu Salgado em fa pensar de ple en 
la productora i compositora Caterina Barbieri juntament amb 
els seus modulars, o el segon cervell. La faig present aquí pel 
que comenta a una entrevista que li fa Ableton, on ella parla 
sobre el seu interès i la seva relació amb el so i la tecnologia 
analògica, dient que:

“analog synths are fields of continuous energy and therefore 
fields of continuous sound flowing, a stream of sound you 
can actively engage with. And that’s not like, a secondary 
detail but a fundamental concept of analogue synthesis. So 
playing with these machines means actually tuning yourself 
to an already ongoing sound field, and making it selective, 
so subtract, derive information, articulation from this sonic 
continuum. And I find this very interesting because when 
I compose with this machine, composition is not a simple 
imposition of an idea from... scratch, is not starting compo-
sing from silence, but is rather actively interacting with the 
system and kind of subtract music from a sound that can 
possibly contain that music. So the music is already there, 
even before you start playing, somehow.” (Barbieri, 2018, min 
6:12).
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Se’m fa proper el que Barbieri diu sobre els seus modulars 
i sobre com ella s’articula amb les màquines i els sons que 
generen.  Em quedo amb això que tenen els modulars i els 
sintetitzadors analògics, que és el so sempre continu, espe-
rant a ser escoltat, palpat i modulat. Dic que se’m fa proper el 
que diu, ja que sento els processos de pastar el so com una 
cosa que és molt matèrica, com pastar una mena de fang, tot 
i que d’una altra materialitat i a altres escales, però que en 
tots els casos hi ha una continuïtat i una posada en marxa 
que prové d’algun lloc, d’alguna necessitat o d’alguna urgèn-
cia.

Si hi ha coses que tenen la necessitat de ser materialit-
zades és perquè en un primer moment romanen en algun 
lloc ocultes i amagades. A les màquines com la de Caterina 
Barbieri, o al meu behringer, només els cal endollar-los a la 
corrent i el so ja és allà, a l’espera, i en certa mesura consi-
dero que sempre es manté així, esperant. Al taller hi tinc una 
mica de tot però, abans que hi hagi una mica de tot, no hi ha 
res: és un espai buit que es va omplint, també és el vertigen 
de la pàgina en blanc.

Em pregunto, de vegades, com ha sigut que les coses han 
aparegut tot sabent la resposta. Em passa el mateix quan 
veig les coses entrecreuades i modulades entre elles en una 
mena de marxa i ritme que m’ha sobrepassat: les coses es 
fan i entren a l’acció de nit, quan l’ambient és menys cansat i 
la xafogor pren distància de la pell. Acabo tenint la sensació 
que tot són ritmes, i que són aquests els que s’encarreguen 
de fer-ho funcionar tot amb el seu entorn, a la velocitat que 
necessiten. És d’aquesta manera que les coses s’arrosseguen 
i llisquen, i segueixo pensant que ho fan per aquest interstici, 
ple de líquid, que situa les coses i els interessos al seu lloc, 
convertint tot això en intercanvis recíprocs i converses cons-
tants: unes postes en situació que permeten aclarir les zones 
fosques, tal com diu altra vegada Jon Mikel Euba:
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“Lo sucio, lo no claro de las intenciones o de un plantea-
miento que se soluciona en la improvisación, el acto. A veces 
un planteamiento no se soluciona más que en la realidad. 
Para ello necesitas otorgar un cierto espacio a lo descon-
trolado, a lo que no conoces, a la improvisación. […] Solo a 
través de la inmersión en lo real se percibe, aparece o en-
tiende lo que previamente era impensable como solución a 
un problema. En muchos casos no es más que una tensión 
entre sujetar, conectar una cantidad de elementos ideales 
emocionales principalmente con un desplome, una rendición 
de estos que percibo como un descanso al fundirse y susten-
tarse sobre elementos reales. Una tensión de abajo arriba 
que sujeta proveniente del agente productor junto con un 
apoyarse de estos hacia abajo obligados por la ley de la gra-
vedad” (Euba, 2014: 15)

La referència a la improvisació és constant, des del taller i 
també des de l’escriptura, i en tots els casos assajada. Des del 
taller vaig fent proves per poder considerar i saber quan em 
cal prendre distància; quan el que vaig fent i tocant em dema-
na d’un espai propi i autogestionat en col·lectiu, amb la resta 
de coses amb què comparteixen un espai a la taula, o al terra, 
o a sobre d’un plàstic, exposades a la calor i a determinades 
llums...

Des de l’escriptura divago, escric i esborro, cito i m’apropio 
d’idees i també de processos plàstics i manuals per portar-los 
al terreny de joc, una mica com fa Sonia Fernández Pan en 
alguns dels seus textos on ella, a part de preguntar-se sobre 
els processos d’escriptura, també els aboca a la praxis -de la 
praxis-. Al seu text As if we could scrape the color of the iris 
and still see, Fernández ens diu que:
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“Me pregunto también si es posible escribir un texto imi-
tando alguno de los procesos de la materia. Escribir como 
quien amasa pan. O barro. Escribir en vaselina. Escribir en ce-
mento. Hay textos que, en lugar de erosionarse con los años, 
adquieren más y más fuerza. Supongo que también existen 
los textos calcáreos, porosos. Para escribir como quien ama-
sa pan, las palabras tendrían que existir previamente en un 
estado pastoso en vez de ir apareciendo desde diferentes 
tácticas de búsqueda” (Fernandez, 2018)
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—UNS INCISOS_
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Al principi de tota aquesta memòria escric sobre les intro-
duccions i el fet d’introduir utilitzant elements que em ser-
veixen de metàfora. Aquests elements són:

 Membranes
 Làmines de làtex encara tendres i crues
 El que està al marge
 El que desborda cap a fora
 Un recorregut cíclic (?)
 El tema de tot plegat des dels marges
 Ombralls
 El que m’agrada més llegir

Penso ara, retrospectivament i tenint en compte tot el que 
està sent estès sobre aquestes pàgines virtuals, i intento fer 
un miratge sobre on es situen aquests punts de la llista. Con-
sidero que alguns punts hi són intrínsecs en la forma en com 
els continguts es mostren i han demanat de ser expressats, 
altres punts de la llista es refereixen a espais de fora de les 
possibilitats de la pàgina escrita: tot i que hi són presents, i 
tot i que poden tenir més o menys presència, al final acaben 
sent idees que hi són des del desbordament; des del diàleg 
entre aquests textos i les idees que van sorgint en aquest 
mentrestant que anuncio tantes vegades, on són les meves 
mans les que van decidint, tant en aquest teclat com al taller, 
què els interessa més i què menys; o potser més aviat, què 
les sedueix més al tacte i als processos d’escriptura. Dient 
això, és obvi que crec que les mans —el cos, al final—,  tenen 
una autonomia pròpia però sempre en relació amb.

sobre la nota que em feia a mi mateixa_
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Si torno una altra vegada cap al principi, fent una mena 
de miratge cap al fet introductori, és per tornar a palpar-lo i 
situar-me de nou: reconsiderant la superfície i mirant per on 
es pot seguir furgant, per on arribar a les zones crues i llefis-
coses, posant el cos i recordant la seva posició, al principi.

 Com que entenc que introduir és situar, prenc la decisió 
ara de situar-me una altra vegada des del text i també des del 
meu cos i les coses que demanen conservar-se crues, també 
des dels límits per on mirar i els límits de com encarnar la 
pràctica al taller, amb la matèria i les manifestacions de co-
ses que es van generant, o que van sortint quasi per accident 
i sense premeditació. 

Re-situo les coses una vegada i una altra de la mà dels 
punts de vista i de les formes de miratge, reconsiderant tam-
bé els temps. Fer aquest exercici em demana de tornar a po-
sar la mirada enrere, tot girant el cap amb calma i donant-me 
l’oportunitat, si em cal, de canviar coses sense pensar-ho 
massa, o fins i tot començar pel final sense saber-ho.

Així doncs, introduir és alguna cosa així com situar-se, i 
puc dir que situo aquest treball en tot el seu conjunt en un 
bassal: més aviat m’agradaria que es situés com es situa un 
bassal, com una cosa que passa desapercebuda però que 
conté coses i matèria viva, ja que recull tot el que cau al terra. 
Amb tot el que cau al terra no em refereixo únicament al de-
tritus i el que cau perque ha de caure, també em refereixo a 
tot el que es perd per accident; el que deixem caure volunta-
riament; la matèria morta que desprèn el cos; els rastres... 

Al final, els bassals són uns continents de tot el que, per 
atzar o no, cau per forçes que poden ser molt diverses.
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un comentari sobre el que es belluga_

Sento interès pel que es belluga. Les coses que es mouen 
d’aquesta manera es mouen inestables i incontrolables per 
l’energia que contenen. Moviment i bellugueig no són la 
mateixa cosa, tot i trobar-se en estadis molt pròxims. Be-
llugar remet a un moviment nerviós i constant; enèrgic i 
inesgotable. El moviment és més com la paraula en sí: clara 
i concisa, moure’s és moure’s. Pensar en el bellugueig com-
porta pensar en una cosa menys clara, més difuminada.

Acabo buscant la paraula bellugar per internet i em crida 
molt l’atenció la seva etimologia: l’origen del mot ens diu 
que bellugar prové del llatí vulgar bullicare i del llatí bulli- 
re, dues paraules que fan referència directa a borbollejar i 
posar en ebullició. 

És des d’aquí que afegim matisos a la paraula i l’am-
pliem; se’m genera un sentit en rumiar en coses que es 
belluguen o que bellugo. Penso, per exemple en que quan 
marco els ritmes de la música que escolto al metro, ho faig  
bellugant la cama, no movent-la; escalfar el cos abans d’un 
exercici físic també s’apropa més a això de bellugar el cos, 
de posar-lo a la temperatura idònia. Bellugar és una acció 
que agita i que posa les coses a temperatura; que es prepa-
ra. També em fa pensar en la petita agitació que es dona en 
els cotxes o les motos quan se’ls encén el motor.

Bellugar les coses, doncs, és posar-les a punt; a la tem-
peratura ideal. Tot i així, el que remet el bellugueig arriba 
fins aquí: fins posar la cosa en si, a punt. A punt per a què? 
No li trobo resposta, i en certa mesura no em cal. Prefereixo 
mantenir-me en aquest escalfament constant, en l’assaig 
previ a la funció: l’examen és l’excedent productiu.

Em mantinc en la preparació i en la recerca de diferents 
formes d’ebullició: sobre bullir a foc lent o a alta tempera-
tura, el cas és donar una petita empenta, i m’agrada pensar 
que el que pugui passar després no acaba de dependre de 
mi, per lo menys no del tot.
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Julia Spínola
Frase (objeto) BOCA
2013

Julia Spínola
Frase (objeto) BOCA

2018
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procediments i positures_

M’encarno en una mà que toca una superfície o una 
pell en busca d’alguna irregularitat o alguna pertorbació 
de la superfície: tant pot ser una petita veta que sobre-
surt, com un petit granet, o com algun os que ocupa la 
pell de prop i que es fa present al tacte. El que pren partir 
en tot això i el que em fa pensar en aquestes recerques 
sobre les superfícies, i en conseqüència, sobre els espais, 
és la marca i el rastre; les irregularitats, les superfícies i 
el espais pertorbats. Tot això acostuma a mantenir-se en 
el llindar de la visualitat. El que resideix imperceptible 
a simple vista reclama una proximitat i un contacte que 
ha de ser directe. Les mans troben la protuberància, i en 
aquest sentit també escolten i comuniquen, com quan 
descobreixen una contractura i la tracten, o quan palpen 
el revers d’un teixit i hi situen un detall mal cosit o des-
enfilat que es desgasta amb el temps.

El tacte, tocar, també és tenir cura, calmar i sanar. 
Per aquesta mateixa raó, però, tocar també té quelcom 
de precipitat i d’atrevit, potser d’aquí l’expressió de ser 
una pocatraça o en castellà una manazas. Em cal dir que 
m’interessa aquesta actitud atabalada i inquieta de fer i 
d’estar en contacte ja que, en certa mesura, tinc el pres-
sentiment que aquesta precipitació és simptomàtica i 
pot arribar a donar importància als petits gestos i apan-
yos precaris i vulnerables; quasi efímers però presents i 
importants.

Les mans i el cos, també es mantenen aquí, en aques-
ta inestabilitat cauta a la vegada de basta, que convida 
a palpar miopment i fent endinsar les mans al pòsit que, 
retingut, espera i vol posar en marxa tot el que resideix 
fora de pla però dins: sota l’aigua que, carregada de de-
tritus, difumina el que hi ha al fons mentre presenta una 
superfície inadequada.

Podria ser que, al final, la meva voluntat i el meu 
plaer resideixin en palpar el pòsit del bassal, per en-
ganxar-m’hi, remoure, i entrar també en ebullició.



66



67

estar entre inestables i modulars_

Ja vinc de posar en relleu tot un conjunt de qüestions 
sobre maneres de tractar amb el que ens envolta i el que ens 
demana d’atenció i responsabilitat. Tractar amb les coses, 
en certa mesura, és generar una mena de recolzament que 
es sosté en creuaments i coincidències dins d’un espai i uns 
temps. Em cal fer un exercici de relativitzar això de tractar 
amb, per poder-ho visualitzar d’alguna manera potser més 
freda i concreta, i acabo  pensant en aquest tracte com unes 
coordenades; com coses que s’entrecreuen en un espai i un 
temps, i que tenen la oportunitat de juntar-se, també de sos-
tenir-se. La idea de coetanietat pren partit en tot això a l’hora 
de pensar en els tractes, les coincidències i els encontres, 
prenent forma de tot un cos recolzat i situat, com punts de 
gràfics materialitzats. A partir d’aquí penso en aquest cos com 
molts punts que es freguen i es suporten i que, dins el meu 
imaginari, es troben exposats a la intempèrie, o al que pugui 
passar.

Des d’aquest estat d’espera en comú sembla que el reco-
rregut del tracte i dels encontres torna a començar de manera 
que pot ser més o menys incerta. No se sap el temps d’espera 
però, de mentres, les coses es van modulant poc a poc, els 
punts de suport canvient i les formes es mouen fins que es 
produeix un atravessament; quelcom que re-situa quasi cons-
tantment.

Em col·loco dins d’aquesta imatge o situació abstracta que 
intento il·lustrar, i la sento propera, pràcticament quotidiana. 
Sobre el tracte amb les coses i el moment comú que resideix 
en l’encontre hi entreveig una moneda amb les seves dues 
cares, i hi reflexiono des del llom.  

Per seguir amb tot això, penso en una cita del llibre Vol-
verse publico de  Boris Groys (2015) on, breument, anuncia i 
considera la contemporaneïtat com a temps i espai on habi-
tem i fem:
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“Lo contemporáneo está constituido por la duda, la vaci-
lación, la falta de certeza y la indecisión, por la necesidad de 
prolongar la reflexión, por una demora. Queremos posponer 
nuestras decisiones y acciones para tener más tiempo para 
el análisis, la reflexión y la consideración. Y justamente esto 
es lo contemporáneo: un prolongado, incluso potencialmen-
te infinito, lapso que demora. (2015: 86)

Tot i que aquesta referència mostra una disconformi-
tat clara amb l’experiència i el tractament amb el temps 
present, també es pot llegir com una descripció del temps 
com a tal, sent honest amb el que pertoca pràcticament per 
defecte. Personalment coincideixo amb això que Groys ens 
comenta, però també considero que, des de el compromís i 
la coneixença, podem trobar l’escletxa, l’interstici des d’on 
situar-nos i prendre partir. Intento mirar des del llom de la 
moneda per fer càlculs i rumiar sobre el que es veu a banda i 
banda. 

Parteixo de consideracions personals i subjectives, també 
generacionals a l’hora de comentar tot això, i és que penso 
que la qüestió del temps i de la contemporaneïtat és un tema 
que resideix sobre una superfície inestable i fràgil, però que 
conté un punt subversiu: la inestabilitat i la fragilitat també 
poden ser condicions mòbils, obertes i vulnerables, disposa-
des a acollir tot el que es considera com a altre. La mobilitat 
i la precarietat del terreny, on hi col·loquem les nostres car-
tes, també pot ser una arma de doble tall: una estratègia per 
situar i moure les peces que es van materialitzant en aquest 
mentrestant del qual parlo i que és intrínsec en tot el procés 
del que va sent escrit.

La sensació és que, d’alguna manera, el que ens envol-
ta arriba ja donat i fet; construït i acoblat de manera més o 
menys sòlida. El primer pas per a poder portar a terme alguna 
activitat com la de les mans que elaboren i la dilació al vol-
tant i dins les coses que generem, és eliminat. Tot i així penso 
i també tinc la sensació que en el temps de tota pràctica 
cultural, ja sigui des de la mateixa pràctica artística, o fins i 
tot des de les tasques d’investigació, residim en aquests in-
tersticis temporals que es situen tan a dins com en els límits 
d’allò que volem palpar i mirar. El mentrestant circula al llarg 
de tot el trajecte i sembla que, en aquest cas, és el factor més 
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cimentat: la pràctica artística que es materialitza en aquest 
temps expandit i difós, és el temps amb el que ens cal pactar 
i cuidar: posar les cartes sobre la taula. Tractar amb aquesta 
manera que té el temps de presentar-se és també prendre 
partit i posició: mantenir-se en aquest mentrestant per cons-
tituir maneres d’activar plans d’acció i de joc, tot sent-ne 
conseqüents.

Que en fem, doncs, del temps present i com prenem partit? 
De la mateixa manera que penso que hem de ser conscients 
del temps i els seus usos, també considero honest i necessari 
endinsar-nos, amb prudència, dins el flux rítmic i veloç del 
temps ja gestionat, per escoltar-lo i actuar des de dins, alte-
rant el que estigui a la nostre mà: entrar en escena per apro-
par-nos a l’arrel i tornar-la rizomàtica. 

Per això, considerar aquí a la matèria i les coses com a 
agents vius i actius és una de les qüestions que busco per 
a tractar-les i apropar-me des de la investigació, la pràctica 
amb la pròpia matèria i les coses que es situen en contacte 
directe amb el que el cos, i les múltiples i potser infinites 
extremitats corporals, poden fer. El temps és el que ens acom-
panya en tot això.

Jane Bennet apunta una cosa que resulta interessant en 
aquest cas:

“The Thing-Power: the curious ability of inanimate things 
to animate, to act, to produce effects dramatic and subtile” 
(Bennet, 2010: 6).

L’autora, al seu llibre Vibrant Matter, ens proposa i ens 
parla de tota materialitat, substància, objecte o ésser, com 
a entitats que escapen de l’enteniment, sòlid i estable, que 
envolta les nostres relacions amb la materialitat més quoti-
diana. Bennet col·loca com a punt de mira i com a centre de 
la seva investigació tot això, però des d’un punt de vista que 
no mira des de la transparència i l’abstracció, sinó que ho fa 
des de la situació i l’encarnació, posicionant-se com una altra 
entitat més d’entre les que fa protagonistes. L’aposta per 
trencar amb la solidesa i l’estabilitat del que és donat i es 
presenta, en aparença, com a tal,  fa ressò amb el terreny de 
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joc contemporani i amb tot el cúmul enredat i circular que tot 
un conjunt de peces poden construir i modular.

Des de tot això que hi albiro un tipus de contextos frà- 
gils, dels quals les coses que hi són disposades acostumen 
a prendre uns cossos que s’adapten al terreny i que, en con-
seqüència, poden prendre partit emmotllant-se, també, entre 
els espais que hi ha enmig dels fragments, com les plantes 
que s’arrelen i floreixen en els intersticis de les rajoles. Tot i 
així, el que anunciava Groys (2015) segueix bategant i marcant 
ritmes molt diversos que també s’adapten a molts tipus de 
contextos i terrenys contemporanis. El que aquests temps ma-
terialitzen prenen prestades les característiques del terrenys 
on s’hi adapten. Des d’aquí que el temps es presenta com una 
arma de doble tall, on la falta i la prolongació d’aquest convi-
da a fer de manera precària, fugaç i subjecta a la hiperproduc-
ció, cansada i autogestionada, de nosaltres mateixes. Ges-
tionar tot això és un espectre que ens persegueix però que, 
tot i així, també ens fa cercar i palpar, a cegues, el terreny en 
el qual estem inscrites, i és aquí on hi podem palpar i furgar. 
Podria ser en aquest punt que es pot començar a donar la 
volta a aquestes qüestions, i a mirar-les amb el tacte, deixant 
descansar la vista. Hi ha potència en posicionar-nos des del 
terreny que possibilita i ens possibilita, sempre que el trac-
tem de manera propera i cuidadosa.

En relació a tot això, em cal dir que es sent una gran 
satisfacció en aquest tracte situat, ja que acull un apropa-
ment molt pròxim que, amb les eines avinents, permet una 
reconstrucció i una autogestió singular, que cura i ens possi-
bilita, tant a nivells materials com immaterials; tant humans 
com no humans. Portar a terme la cosa més insignificant, 
com restaurar una samarreta vella, fins a altres coses més 
substancials, com fer-se càrrec una mateixa de reconstruir 
mobles o arreglar canonades. Tot això ja és tot un conjunt de 
gestos i petites accions que funcionen i actuen, situades i 
conseqüents, amb el terreny de joc on es troben i amb el que 
hi conviuen quotidianament.iii

iii Re-construir, si cal, i cuidar les nostres relacions interpersonals 
també és un acte autogestionat i autosanejador. I és que considero que el que 
es dona es rep; sempre i sense demanar res a canvi.
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Des d’aquí que em qüestiono el meu paper dins de tot 
això: com, des de l’obra i l’experimentació, puc incidir i for-
mar part d’aquest joc que insisteix en habitar i potenciar els 
espais fragmentats, tous i inestables, amb la intenció de fer 
afluir altres tonalitats i percepcions que convidin i protestin a 
favor d’una proximitat i una confiança que anhelen. Per fer-ho, 
se’m fa necessari rumiar sobre la mundanitat i el que passa 
perquè sembla que ha de fer-ho. 

En aquest punt, i seguint amb el que vinc explicant, es 
genera tot un desplegament sobre com gestionem els usos, 
i com afegim o traiem valor a tot allò amb el què ens anem 
topant. Dins de tot això hi situo una fina i precària línia que 
separa les coses, objectes o moments, en judicis de valor que 
beuen de la tradició dicotòmica: situem les coses o bé en 
un espai positiu, bo i útil, o bé en un espai que es situa en 
la cara fosca, d’aquí també vé la metàfora de la moneda. En 
aquesta línia, m’interessa i em captiva el que diu Pierre Mayol 
al llibre La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar  en 
relació amb un cert establiment de normatives dins la vida 
quotidiana sobre la gestió dels àpats i l’assenyalament cap 
als gestos desestabilitzadors.

“La preparación culinaria impone una serie coercitiva al 
interior de la cual los elementos ya no son permutables: en 
Francia, no se comienza la comida por el postre; no se sirve 
el queso antes de la carne, etcétera. Si no, la comida se per-
cibirá como desordenada, inconveniente y, de todos modos, 
como algo no respetable, en suma, como una especie de obs-
cenidad” (Mayol, 1999: 87)

Em sento molt propera a aquesta cita, i considero que qua-
si a tot arreu i en moltes situacions, hi ha inscrits tot un en-
tramat que marca i ordena diversos moments o gestos rituals. 
Si m’interessa exemplificar aquestes qüestions des del ritual 
alimentari és perquè, al final, acaba convertint-se en una 
mena de gestió en la qual, a part de nodrir els nostres teixits, 
també sembla que hem de nodrir el temps d’ingesta. També 
el temps d’unió i convivència familiar. La línia que separa el 
que és ordenat i acceptable del que és desordenat i obscè, és 
molt fina, i em captiva que Mayol anomeni la cara fosca com 
a obscena. Obscè és tot allò que està fora d’escena; tot allò 
que no es pot veure. 
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Alterar l’alimentació des del mateix ordre d’ingesta és un 
simple gest, de la mateixa manera que ho pot ser pintar fora 
de la línia, o utilitzar silicona per juntures per a altres usos 
que es podrien considerar descontextualitzats.

El que es manté fora d’escena és l’espai de disseny de 
la cosa en ella mateixa; el lloc on resideix la llavor que pot 
créixer, bé des de la verticalitat, o bé des de la ramificació, el 
rizoma, o l’ensamblatge, tal com diu l’artista Jara Rocha:

“De esta manera empezamos a vislumbrar un diseño que 
no tiene que ver con someter a todos los objetos a los de-
seos o voluntad del diseñador/a, sino un espacio complejo 
o ensamblaje en el que notamos diferentes agencias (hu-
manas y no-humanas) y en el que la organización social no 
ha de ser vertical: humanos, animales, plantas, minerales, 
etc. Sino consistir en ensamblajes más complejos (como por 
ejemplo humanos y bacterias que se unen para poder digerir 
alimentos).” (2015: 84)

És aleshores que des de tota aquest amalgama sobre el 
temps, els espais i les seves obertures fetes bretxes o espais 
tous i vulnerables, que intento incidir des de la pràctica i el 
que vaig fent com tot un recull d’intuïcions i materialitats 
que em permeten, precisament, jugar amb elles; amb tot 
el conjunt de coses que es generen des de l’impuls mínim i 
quasi per elles mateixes, i que demanen d’aquesta proximitat 
i d’aquest contacte, directe i movedís, que anhela el terreny 
sobre el que belluguem coses.iv

Les idees que intento anar explicant es van destil·lant, i 
imagino espais que regalimen, amb goteres que es recullen 
en els intersticis o els espais que fan bassalets. 

Per mi seria utòpic poder materialitzar això: un gran bassal 
ple de líquids i substàncies, per endinsar-hi la mà, i a veure 
què passa, i a veure què hi ha en aquest espai de dins i de 
fora de l’escena, que es belluga.

iv De la mateixa manera que les persones ens desfem i ens tornem un 
pes mort quan se sent qualsevol cosa agradable i càlida, tota cosa humana o 
no humana, animal o substància, ho fa. I en aquest procés es deixa el rastre 
del pes mort, la marca o fins i tot la fantasmagoria.
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Els bassals acaben sent normalment espais petits, obscens i 
bruts. No els volem trepitjar, però tot i així els nens petits hi 
juguen dins i acaben tots marrons, trobant, potser, algun petit 
objecte i de ben segur que moltes burilles. Considero que en 
aquest sentit també m’acabo quedant amb això; amb aques-
ta vessant més obscena i abjecta que tenen les coses i les 
matèries amb les quals treballo i jugo, amb la pretensió de 
generar quelcom semblant a la imatge del sopar invertit, des-
ordenat i inconvenient; abjecte i fora de lloc. Hilda Hilst escriu 
precisament sobre això i genera la imatge que m’interessa i 
que, tal com suggereix Sara Ahmed, fa posar-nos del revés, de 
dins cap a fora i de fora cap a dins (2014)

“Olhe, eu tive um porco que era um ouro, era um porco 
de bem, macio, gordo como poucos, atendia pelo nome 
de nhenhen, foi ficando tão gordo tão macio tão delica-
deza, que foi servido só de sobremesa”  

(Hilst, 2018, 58)
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“Vam recórrer primaveres sense trobar menjar. 
Teníem fam d’alguna cosa que no coneixíem, 
i estàvem tips de dubte. L’entorn era hostil. 
N’érem conscients però en el fons ens agradava. 
Potser era una actitud masoquista, però com en 
el sexe hi ha qui sent plaer en el dolor. I així 
caminàvem, palpant, provant i esqueixant tot allò 
que se’ns posava al davant sense saciar-nos amb 
res. Sí a tot però i després què. Desconfiàvem del 
demà però el carregàvem a l’esquena.

Desassossegada joventut que sent que erra 
perquè els patrons dels vestits no estan fets a la seva 
mida.”

Petit text que me’l va donar l’Anna Vilamú un dia de Gener. 
Sense títol i sense record de l’any de producció
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—UN BASSAL COM UNA CUINA_
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un(s) espai(s) contingent(s)_

Penso en els bassals que intento evocar, i els imagino de 
diferents maneres segons el que vagi tenint en ment. Cada 
pertorbació de l’espai permet una acumulació d’aigua dife-
rent, de la mateixa manera que hi ha molts tipus de bosses 
i contenidors que ens van bé per unes coses i malament per 
d’altres. Els bassals, els contenidors i les bosses per recollir 
s’assemblen: tots contenen amb alguna finalitat que pot ser 
més o menys concreta, i tots demanen d’algun tipus de gest 
que, o bé aboqui, o bé condueixi o arrossegui. 

És en el cas dels bassals que les coses arriben arrosse-
gades; emportades per alguna força concreta, i són els re-
cipients i les bosses les que esperen que alguna mà aboqui 
quelcom concret per portar a casa i menjar-ho, o compartir-ho 
amb la resta. 

En aquest cas m’interessa el gest que arrossega i que con-
dueix matèria morta, objectes perduts i d’entre altres coses 
dins els bassals.  Em pregunto sobre el conjunt d’agències 
que arrosseguen i condueixen el detritus cap a aquests espais 
contingents i penso en el que els bassals necessiten per a fer-
se presents: en les pluges, els rierols, el vent, i tot un conjunt 
d’altres agències que transporten i fan circular coses que tard 
o d’hora acabaran residint al pòsit d’algun bassal perenne, en 
una pausa que bull. El tipus de factors que els bassals ne-
cessiten per esdevenir també són els que aquí m’interessen: 
aquells que succeeixen sense demanar permís i sense prendre 
cap mena de presència protagonista. Penso en una petit frag-
ment de Deleuze i Guattari que descriu, de manera poètica 
però concisa, el que vull fer albirar aquí sobre aquests factors, 
ordres o fenòmens que esdevenen com “una estructura oculta 
necesaria para las formas, un significante secreto necesario 
para los sujetos” (2002: 268).
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El que acaba havent-hi dins els bassals és tot un con-
junt d’elements i detritus que ha caigut o ha coincidit amb 
aquests espais/abocadors... coses que romanen al fons, espe-
rant alguna cosa: potser desfer-se o ser trobades; que l’aigua 
les canviï o que esdevinguin amb l’aigua; entrar en ebullició; 
ser cuites... 

“Aquí ya no hay en modo alguno formas o desarrollos 
de formas; ni sujetos y formación de sujetos. No hay ni es-
tructura ni génesis. Tan solo hay relaciones de movimiento 
y de reposo, de velocidad y de lentitud entre elementos no 
formados, por lo menos relativamente no formados, molé-
culas y partículas de todo tipo. Tan solo hay haecceidades, 
afectos, individuaciones sin sujeto, que constituyen agencia-
mientos colectivos. Nada se desarrolla, pero, tarde o tempra-
no, suceden cosas, y forman tal o tal agenciamiento según 
sus composiciones de velocidad. Nada se subjetiva, pero se 
forman haecceidades según las composiciones de potencias 
o de afectos no subjetivados” (Deleuze i Guattari, 2002: 269)

Això és al que Deleuze i Guattari anomenen com a pla de 
la natura, o pla de consistència, sistemes que resten ocults, 
en un fora de pla que acciona les coses des de dins. És 
d’aquesta manera que m’imagino el que passa en un bassal: 
potser les coses es mouen o es queden quietes, esperant i 
fent una mena de floridura que creix una mica cada dia i que 
reuneix els elements sota l’aparença bruta dels bassals, i és 
que al final aquests poden assemblar-se a olles que fan bullir 
i que fan bellugar el que contenen, tot cuinant plats i àpats 
crus en formes de diàlegs i tensions, com el que narra Hilst 
de menjar-se un porc tan bo tan bo que el serveixen a les 
postres; de llençar coses i deixar-les rodolar amb la pols que 
enganxen; de contenir amb compte; de donar espai al desbor-
dament; d’esdevenir i mostrar-se fora dels bassals i també a 
dins... 

Els bassals contenen el que l’espai  permet, i encara po-
den contenir més si es desborden. Em pregunto quins són els 
límits dels bassals i rumio també sobre la importància i la 
necessitat que tenen de travessar i de saltar el que els fixa i 
especifica per arribar a altres llocs, esdevenint en una mena
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d’extensió que afecta i arriba a tot el que es situa fora de 
si, produint accions, encontres i contactes recíprocs amb les 
coses;  possibilitant allò que la matèria i les coses vibrants 
anhelen: la coetanietat s’activa i em fa pensar una altra vega-
da en algunes de les coses que Kosofsky diu:

“Tocar es siempre ya llegar a querer llegar a al-
guien, acariciar, levantar, conectar o envolver y, siem-
pre también entender a otra gente o a las fuerzas na-
turales que efectivamente han hecho lo mismo antes 
que nosotros” (Kosofsky, 2018: 16)

Acabo pensant en els bassals, a part com recipients, tam-
bé com espais comuns, com olles o receptacles que acullen 
i es presenten en una mena d’estadi liminar entre el que es 
manté dins i fora d’escena. Contemplo dins i al voltant de tota 
cosa que recull una presència activa des de el que no es deixa 
veure a simple vista, ja sigui per  la fisonomia d’allò que retén 
o per com les coses són retingudes a l’espai del fons, amaga-
des, potser sota una fina capa de matèria que sura, o residint 
al fons d’aigües tèrboles. El joc del que és visible i el que no 
ho és resideix en moviments de mirades, i és que en certa 
manera també considero que la terbolesa i l’ambigüitat de 
qualsevol cosa que amagui és una mena de mirada, d’adreça-
ment i de conversa indirectes. Per tant, tot això es situa sobre 
ser presents i actius en la invisibilitat; sobre ser una cosa 
obscena dins, però fora de pla —fins quin punt ficar-se ben 
endins pot ser una forma de desaparèixer?—. Un dels focus 
d’interès principals en tot això és aquesta obscenitat: la cosa 
bruta que genera rebuig; que, impensable, trastoca tocant 
massa; que és invertida i del revés; basta i inconcebible.v

La cosa sobre els bassals acaba sent aquesta: són l’espai 
de gest subtil, invisible i invisibilitzat, com també ens pro-
posa Ursula K. Le Guin al seu text The carrier bag theory of 
fiction (1989), on presenta i escriu sobre tota cosa que recull i 
el gest de recollir, com a fets i realitats que, dins un context
impregnat d’històries protagonitzades per llançes, guerres i 
conflictes de conquesta, prenen partit donant l’esquena a tot 
això, acollint-se al gest mínim i aparentment accessori que 
recull i posa diverses coses en comú.
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M’interessa molt aquesta subtilesa i aquesta contemplació 
de la no exaltació: la potència de l’anticlimax i la continuïtat 
del gest materialitzat, de ben segur, en unes mans de dones 
que s’acullen a aquestes tasques de recol·lecta amb una gran 
potència crítica i dissident davant La Història de l’encarament 
masculí i heroic, amb les seves puntes de llança, i els seus 
plans de guerra:

“I am aging, angry woman laying mightily about me with my 
handbag, fighting hoodlumns off. However I don’t, nor does 
anybody else, consider myself heroic for doing so. It’s just 
one of those damned things you have to do in order to be 
able to go on gathering  wild oats and telling stories. 
It is the story that makes the difference. It is the story that 
hid my humanity from me, the story  the mammoth hunters 
told about bashing, thrusting, raping, killing, about the Hero. 
The wonderful, poisonous story of Botulism. The killer story.” 
(Le Guin, 1989: 152)

Em quedo amb el que diu Le Guin de que, en molts casos, són 
les històries les que marquen la diferència, les que poleixen 
i perfumen actes que poden ser cruels i perversos. I és que 
acaba sent una arma de doble tall, això d’explicar i posar a la 
praxi un punt de vista o un posicionament que encarni a les 
històries.  

En el meu cas intento anar explicant des de dins, des de la 
carn i des d’un espai de recol·lecta que pressento honest, com 
allò que deia Adorno sobre posar les coses al descobert, i la 
imatge del bassal torna com la pell i com la polpa; la capa 
bruta i  tèrbola, i el pòsit ocult. Potser això de l’abjecció tam-
bé pot referir-se i assenyalar al que es mostra tal i com és, 
sense embuts ni paraules afegides: el cos com la carn, la frui-
ta com un aliment, el bassal com un recipient, la baba com 
la baba... Tot i així segueixo sospitant que, mostrar-se desco-
bertament, tot anunciant-ho, també pot ser una altra forma 
de perfumar(-se), però això ja és una altra qüestió. En tot cas 
considero que qualsevol acte s’acaba performant i portant, 
sempre d’alguna manera.
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obrir un bassal i abocar-s’hi_

Contenir acaba esdevenint en tota una pràctica i un procés 
que genera i esdevé amb el que conté. Les separacions dualis-
tes s’eliminen; el continent i el contingut dialoguen. 

Els bassals acaben tornant-se espais que generen i es-
devenen amb el que arrepleguen: són contingents i també 
obscens; es mantenen dins de pla, però actuen fora de pla, en 
un amagatall d’aigües torbades. 

El que hi ha dins els bassals ens afecta, ja sigui per la pos-
sible sorpresa o per la pròpia sensació de ficar la mà i tocar 
una superfície o una massa de terra llefiscosa i bruta que, tot 
i així, resulta generar una mena d’unitat afectiva i reversible 
que també és dependent. 

Aposto, per tant, per una forma de contenir on les coses 
puguin tan entrar com sortir i on el que conté no sigui mai 
tancat. Aquests espais i receptacles no són ni boques ni abo-
cadors que engoleixen amb ànsia tot allò amb que es topen, 
retenint-ho.iv Així doncs que proposo un contenidor obert i 
permeable, que pugui arreplegar a la vegada de possibilitar 
vessaments, degotejos i filtracions: contenir a mitges, per fer 
aflorar i posicionar el que es recull en un espai que és el que 
és. Una altra vegada, penso en la fruita que es pela i en el cos 
com a tros de carn: el recipient també és fràgil, membranós 
i obert, i té alguna que altra bretxa per on incidir-hi i mirar 
dins. D’aquesta manera és que hi hagi tantes formes de con-
tenir, tantes bosses de tants materials diferents, tantes olles, 
tants gots, acumulacions d’aigua... Arribo a pensar que és en 
aquest gran ventall de materialitzacions i possibilitats que 
donen lloc a coses arreplegades i contingudes, que la idea de 
portar a terme aquesta tasca es desborda sobre sí mateixa. 
Sembla que el ventall de continents i continguts no pugui 
deixar de créixer, i en això hi pressento possibilitats tant fèr-
tils com arriscades. On arriba la línia que separa les relacions 

v La boca que menja amb ànsia es manté oberta en el lapse que dura la 
devorada. Després d’aquest interval la boca, l’abocador, es tanquen i tornen al 
seu estat corrent.)
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amb el que fem com a agències, de les relacions amb el que 
fem com a especialitzacions limitades i destinades a unes 
finalitats concretes? Gilbert Simodon al seu llibre El modo de 
existencia de los objetos técnicos va considerant i plantejant, 
des d’actituds contradictòries, algunes relacions que establim 
amb les objectes tècnics que en aquest cas m’interessen, ja 
que intueixo que poden ser un fil del que estirar-hi per trobar 
respostes a la vegada de més preguntes:

“El verdadero perfeccionamiento de las máquinas, aquel 
del cual se puede decir que eleva el grado de tecnicidad, co-
rresponde no a un acrecentamiento del automatismo, sino, 
por el contrario, al hecho de que el funcionamiento de una 
máquina preserve un cierto margen de indeterminación. Es 
este margen lo que permite a la máquina ser sensible a una 
información exterior. A través de esta sensibilidad de las 
máquinas a la información se puede consumar un conjunto 
técnico, y no por un aumento del automatismo. Una máquina 
puramente automática, completamente cerrada sobre ella 
misma en un funcionamiento predeterminado, solamente 
podría ofrecer resultados sumarios. La máquina que está do-
tada de una alta tecnicidad es una máquina abierta, y el con-
junto de máquinas abiertas supone al hombre como orga-
nizador permanente, como intérprete viviente de máquinas, 
unas en relación con otras. Lejos de ser el vigilante de una 
tropa de esclavos, el hombre es el organizador permanente 
de una sociedad de objetos técnicos que tienen necesidad de 
él como los músicos tienen necesidad del director de orques-
ta. (Simodon, 2007: 33)

Considero que aquestes qüestions donen molt de sí, i en 
aquest treball hi tenen cabuda com a agents secundaris que, 
com ara, decideixen fer-se veure per un breu instant. Dit això, 
intento reprendre el fil de la mà, sobretot de les coses que 
esperen contingudes.

El contenidor sempre està en relació amb el que vol conte-
nir. El medi s’adapta i pren formes determinades depenent del 
que es vulgui retenir. M’agrada pensar que l’agent que reté, té 
una certa sensibilitat amb l’exterior que habita: l’un fa canviar 
a l’altre, generant una mena de dansa constant entre formes i 
relacions. Totes les coses s’afecten entre elles i són mutables, 
tot sent el que són. El que els bassals, contenidors, bosses, re-
cipients, i un llarg etcètera, contenen és fruit d’alguna mena 
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d’acord previ, i aquest acord, relació i danses constants em 
fan pensar en aquests recipients com coses sempre obertes, 
com també apuntava Simodon a la cita anterior. Tot i així, 
també tinc present la necessitat, construïda, de mirar dins 
d’aquests per extreure, llegir i fer assimilable coses que, 
potser, no ens pertanyen ni tenen perquè posar-se sota unes 
demantes totalment alienes. Tot això em ressona amb un pe-
tit fragment del text Etnografía a lo bruto de Mafe Moscoso, 
on apunta que:

“el gesto de abrir los archivos solo puede entenderse 
si se parte de la premisa de que existe algo que esta 
cerrado, es decir, que no tiene conexión con el exterior” 
(2016: 393)

Es pot considerar als bassals i tot tipus de contenidors 
com arxius de dades, entenent el que contenen com a tals? Hi 
penso en aquesta comparació com una possibilitat que m’in-
teressa puntuar breument, ja que en cert sentit tot el que és 
continent amb contingut és quelcom que pot esdevenir en un 
cas d’estudi: el tema resideix en com portar-lo a terme. Per-
sonalment apostaria per treure-ho tot i desplegar-ho, i no de 
forma que pugui ser fàcilment llegible i assimilable. Més aviat 
aposto pel gest de treure sense mètode, salvatgement i sense 
polir el que es va extraient, per mostrar informacions de la 
manera més crua possible, situada i també subjectiva, deixant 
al ras tot un conjunt de recorreguts i d’errors, una mica com 
el que ocorre en els processos de creació. En referència a això, 
Moscoso fa un puntuació sobre aquestes qüestions:

 “El método existe porque hay un procedimiento que bo-
rra las huellas. Pero, ¿y si el error fuese un lugar de aprendi-
zaje? Generalmente, los resultados de una investigación se 
presentan como un producto aséptico en el que se han bo-
rrado las huellas: los errores, los desaciertos, los tachones 
o los momentos de pérdida o confusión. ¿Y si se decidiera 
exponer los fallos, re-mover la basura e incluso volver a los 
datos que son inservibles?” (2016: 395)

No és més interessant obrir les coses per a descobrir-les 
quan es pot tenir en compte i en present què és el que pot 
passar en un després; què comporta el degoteig i com reco-
llim els desbordaments; com els hi donem un espai comú. 
Se’m fa important ser conscient que afegir un objecte a un 
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recipient quasi ple el pot fer desbordar; pot marcar una di-
ferència. I és en aquesta voluntat de desbordar que m’inte-
ressa prendre l’acció, mínima, de ficar-hi la mà per indagar, 
palpar i vessar amb força: no per descobrir ni pensar el que es 
pugui trobar des de dalt, des d’una separació de qui mira amb 
el que es mira, sinó per afegir-mhi dins, ja que:

“La separación entre dos procesos (el trabajo de campo 
y la teoría) forma parte de una matriz colonial de produc-
ción de conocimientos que necesita clasificar los momentos 
de la investigación, como si éstos no fuesen profundamente 
mestizos e incluso, ambiguos.” (Moscoso, 2016: 394)

Més aviat em recreo en el palpatge. Entendre el saber des 
del descobriment va estretament relacionat amb el que Le 
Guin apunta sobre les històries de caça, els embolcalls encar-
nats en històries i les seves (re)presentacions. Tot això també 
em fa pensar en l’obra i publicació Her hair de la Claudia Pa-
gès, en la que ens parla sobre el seu encontre personal amb 
el cabell: matèria viva i morta que al caure del cos esdevé en 
brutícia, o com diu ella, en compost mestís. Matèria que es 
recull.

“Contemplo los pelos ahora fuera de mi cuerpo, en la 
palma de mi mano. Por un momento, me pregunto qué debo 
hacer con ellos, pero ahora son desecho así que sacudo mis 
manos, dejándolos caer mezclados entre el polvo de mi al-
fombra. Tengo grandes cantidades de cosas muertas en mi 
alfombra” (Pagès, 2018: 27)

En tot el que va explicant apareix literal i també metafòri-
cament el gest de caiguda o de deixar(-se) caure: el cabell 
que cau, el cos que es tomba cap a baix per recollir, la pols 
acumulada, la brossa...

I m’interessa aquest projecte en especial, per moltes de 
les coses que intento anar explicant. Al podcast d’Esnorquel 
dedicat a la mateixa artista (2018), Pagès comenta i fa vigent 
no a les coses que es busquen, al “tema” del qual partir, sinó 
a aquelles altres coses que ens venen a buscar i amb les que 
ens anem trobant: aquelles que, potser, se’ns farien imper-
ceptibles si no ens afectessin ni travessessin el nostre cos.  



Helena Civit, pestanyes i làtex (2018)
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El que afecta i punxa acaba apareixent, i això em fa pensar 
també en quan ens fan demanar un desig: la qüestió de l’en-
contre i l’assenyalament, de prendre consciència del que se’ns 
fa necessari sense, potser, ser-ne conscients del tot. Tot això 
també pot ser una altra manera de fer-se compost.

El que cau es converteix en compost, matèria que costa d’em-
passar i de païr: abjecta, una altra vegada. El cabell que Clau-
dia Pagès recull per Brixton Market és una massa de moltes 
combinacions d’ADN, de la mateixa manera que els idiomes 
i les llengües crioll, i les persones que hi circulen. Que tot 
això esdevingui compost, és que esdevinguin juntes i que 
generin processos bruts i presents. D’alguna manera la publi-
cació és tot un recull del material en brut i no intervingut del 
que Moscoso en va parlant. Pagès recull i resguarda lo brut 
i abjecte, no per llegir-ho i descobrir-hi unes dades, sinó per 
especular, ferles divagar, i fermentar-les en conjunt.
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“Empiezo a sacar los pelos de la trenza y una vez salen 
todos, los mezclo y creo tres grupos nuevos de pelo. Junto 
el pelo del vecindario, el pelo sintético y el pelo brasileño 
en cada nuevo grupo. He convertido lo que se suponía que 
era una clara distinción entre los “naturales” y los “no natu-
rales”, lo que es vernáculo o lo que es vehicular, en una es-
tructura abierta y dinámica que no tiene fin. […] Puedo crear 
tantas trenzas diferentes y múltiples de diferentes pelos, y 
meta trenzas, que mis palabras y mis adjetivos dentro de las 
comas terminarían siendo muy confusos. “Tech-Brazil, oily 
Hood, human-pèl, “Gasolina Latina, clica negra, amiga pelu-
sa”, “Morena aceitosa, petro-citizen, coleta criolla”. (Pagès, 
2018: 120-122)
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“Del objeto, lo abyecto no tiene más que una cualidad, 
la de oponerse al yo. Pero si el objeto, al oponerse, me equi-
libra en la trama frágil de un deseo experimentado que, de 
hecho, me homologa indefinidamente, infinitamente a él, 
por el contrario, lo abyecto, objeto caído, es radicalmente 
un excluido, y me atrae hacia allí donde el sentido se des-
ploma”

(Kristeva, 2006: 8)
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—DESAGRADABLE_
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Faig un miratge a tot plegat, tan al que està sent escrit 
aquí com el que, mentrestant, vaig fent i es va fent al taller, 
i em dona la sensació que una part important del que tracta 
el conjunt d’aquest treball ronda al voltant dels miratges. Em 
cal dir que ha estat ara, mentre vaig acabant d’escriure tot 
això, que m’he adonat del seu pes en tota aquestes investiga-
cions i divagacions. Tanmateix, em cal considerar i entendre 
aquestes pauses amb les que observo i penso el que vaig fent 
germinar. Especulo des del que vaig escrivint i rumio sobre 
si, més enllà de tenir presents a aquestes detencions pel que 
són en sí mateixes, i per les seves raons més necessàries, si 
també poden haver-hi altres components i causes relaciona-
des de manera directa amb el que vaig gestant poc a poc al 
taller, si hi ha una afectació directa des del que és més sensi-
tiu. Sara Ahmed m’ajuda a explicar el que m’agradaria comen-
tar quan diu que: 

“La repugnancia depende claramente del contacto: invo-
lucra una relación de tacto y proximidad entre las superficies 
de los cuerpos y los objetos. Ese contacto se siente como una 
intensidad desagradable: no es que el objeto, separado del 
cuerpo, tenga la cualidad de “ser ofensivo”, sino que la proxi-
midad del objeto al cuerpo se siente como ofensiva. El objeto 
tiene que haberse acercado bastante para que nos sintamos 
repugnadas. Como resultado, mientras que la repugnancia 
impregna al cuerpo, también impregna al objeto que aparen-
temente la hizo surgir. El cuerpo queda impregnado justo en 
tanto impregna al objeto, al aferrarse temporalmente a los 
detalles de la superficie del objeto: su textura; sus contornos 
y forma; cómo se adhiere y se mueve. Solo a través de una 
proximidad así de sensual se siente al objeto como algo tan 
“ofensivo” que asquea e impregna al cuerpo” (Ahmed, 2018: 
138)

Per tant, el miratge: una presa de distància i una neces-
sitat davant el que tan ens pot afectar positiva com negati-
vament. Un miratge com un interval necessari, per intentar 
residir en les zones més seductores del que es pot convertir 
en repugnant i llefiscós. Un miratge com un silenci que res-
guarda i que serveix d’esglaó per baixar cap al que és abjecte.
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Diria que la meva relació amb la matèria i les formes de 
tractar-la va una mica per aquí: entre intensitats i pauses; 
entre apropaments i distanciaments. Tot i així, intento divagar 
i com Claudia Pagès, fer-me compost, deixar-me arrossegar i 
empastifar pel que afecta d’aquesta manera; com si aquesta 
actitud, obscena, del que es va construint, també es pogués 
experimentar com una mena de goig, com això que Lacan 
anomena com a Jouissance: el goig que acull la negativitat, i 
que, com diu Mark Fisher: 

“la sublima. Es decir, la transforma en un objeto normal 
y corriente que provoca cierto desagrado en una Cosa que 
es tanto terrible como cautivadora, que ya no puede clasifi-
carse, en términos libidinales, como positiva o negativa. La 
Cosa abruma, es incontenible a la par de fascinante” (Fisher, 
2018: 22)

Em captiva aquesta perspectiva i aquest posicionament 
perceptiu i corpori davant el que aclapara: el que ens és 
estrany i desconegut, en certa mesura. I és que m’interessa 
aquesta cosa contradictòria de sentir-se atreta pel que té 
capacitat de fer desbordar-nos i afectar-nos plàsticament i 
sense cap  finalitat més enllà de ser-nos —potser i només en 
aparença— inconvenient i desordenada. Sara Ahmed té en 
compte aquesta atracció perversa i bruta quan parla sobre 
el que anomena com “la performativitat de la repugnància”. 
I jo ho entenc una mica com la jouissance, com allò que ens 
crida a apropar-nos mentre desprèn rebuig i crida. Ahmed fa 
referència a aquesta ambivalència del que repugna fent servir 
una cita d’Ian Miller (1997) que diu: 

“Aunque lo repugnante nos repele, rara vez lo hace sin 
captar al mismo tiempo nuestra atención. Se nos impone. 
Nos encontramos con que es difícil asomarnos para dar una 
segunda mirada o, de manera menos voluntaria, nuestros 
ojos vuelven a dirigirse justo a las cosas que nos repugnan” 
(op. cit. , 2017: 136)
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Personalment, l’estranyesa del que no s’acaba de percebre 
és el que m’arropa i m’arrossega cap al que es presenta així. 
Em sento propera a aquesta cita, ja que considero que és una 
mica el que m’acostuma a passar durant els processos crea-
tius, quan em deixo emportar pel que encara és tou, o per la 
voluntat de mantenir algunes coses crues, i mesclar-les entre 
elles per veure, i «aviam què passa». M’agrada pensar que del 
tracte que s’aboca al que es fa en podem rebre respostes i 
diàlegs, i considero que és així, sobretot des del taller, quan 
la matèria se’m presenta i se’m mostra com per sorpresa. 
Confio en que quan passa això, és per l’afecte i la constància, 
sempre subjectiva , que intento abocar al que faig.

Aquests diàlegs, sempre constants, em fan pensar en 
l’obra escultòrica i matèrica de l’artista Lucía C. Pino, la qual 
investiga el que és volumètric com un altre agent actiu i 
vibrant que, des de les seves propietats, textures, formes i 
estructures, pren partit i es posiciona, dissidentment, dins 
de pla sense pertànyer-hi: actuant des de l’excés i des d’una 
certa provocació.

“Volviendo a la escultura y en relación con esos trabajos 
menos fabulados, la primera tiene otros registros y permite 
una irreverencia que puede desligarse del texto, de lo literal, 
y permitirse un ritmo otro. Sí que creo que la escultura es 
una especie extraña de narrativa: piense en los referentes 
que piense, es un lenguaje, tiene una gramática y se puede 
“leer” de alguna manera, pero la explicación, que es nece-
saria en otras prácticas, en esta diría que penaliza. En esta 
actividad hay quien hace ruedas y las ensambla en turbinas 
infinitas, hay quien mueve cosas con mecanismos que sir-
ven para otras cosas, hay quien modifican su propio cuerpo 
convirtiéndose en escultura encarnada, hay quien interviene 
tejanos y les proyecta láser, hay quien colecciona lavadoras, 
o quien pone a temblar probetas con voces de contra-relatos 
de diosas de otros tiempos… Estas cosas a mí me interesan 
por muchos motivos que no siempre soy capaz de explicar. 
Puedo decir que es el ámbito en el que creo que puedo apor-
tar más y mejor. No somos sólo resistencias, somos trans-
formadores: esto es una potencia y debe sumar potencias.” 
(C. Pino, 2018)
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She’s becoming difficult to keep track of. This is the time of sweet (2017)

Piligrim Talk. Ronda fantasmagórica (2015)

Vistes de l’exposició Non-Slave tenderness (2018)

Non-Slave tenderness. Peça 3 (2018)
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La necessitat d’abocar-se als processos i a la matèria que 
permeten constituir i generar algun tipus d’obra, és també 
generar una estructura que encarna; una mena de suport amb 
el que tenim al voltant; un suport físic i directe, però també 
perceptiu i distant. El que m’interessa és aquesta mena de 
recolzament invisible que podria ser i estar molt a prop de 
tot allò que anomenava com a tonalitat i que pot ser tantes 
coses. 

Suportar s’aproxima a diverses qüestions que he estat 
intentant explicar sobre el fet de tocar i entrar en contacte, 
en tant que portar a terme aquestes aproximacions és en-
cetar una reciprocitat i un sistema de coneixement des d’un 
re-coneixement no dual. Per tant, suportar també és, en con-
seqüència, ser suportada: portar a terme aquest acte recíproc 
que m’agrada entendre’l com un acte d’estima i d’amor en el 
sentit que Mireia Sallarès en parla, com un concepte deixalla. 
L’anomena d’aquesta manera per això que diu:

“Perquè no hi ha període de la història recent que els 
hagi explotat i desgastat, fins a buidar-los de sentit. Així que 
podem dir que ara estan en crisi i són deixalla. Però hem de 
trobar les maneres de reciclar-la perquè són conceptes als 
quals la humanitat no pot renunciar sense posar-se en dubte 
a sí mateixa” (Sallarès, 2019: 33)

L’Amor interioritzat és com aquell que pren forma de 
norma i de motlle on abocar i abocar-s’hi; de bassal on cou-
re’s una mateixa al punt i on coure-hi tot allò que fem en el 
punt de cocció més òptim. Hi penso en això de l’amor cap al 
que fem com una estima que pot ser, tan grata com plena de 
trampes. Hi ha dies que penso que estimar el que faig, o el 
que faci en un futur, em resultarà desagradable, l’estima és 
un arma afilada que es manté ben oculta per tot un discurs 
i una història que ens hem empassat i digerit de manera 
sistemàtica: perquè era el que ens tocava fer i era la nostra 
feina. Encara l’és. És per això que coincideixo de manera total 
amb el que diu Sallarès sobre la tasca de trobar maneres de 
reciclar l’estima, fent d’aquest afecte també una tasca comu-
na i de totes, que demani de paciència i de tracte amb el que 
resideix fora de nosaltres. 
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Acabo pensant que la tasca d’estimar, sigui la que sigui, 
ha d’anar en contra del que se suposa que és l’Amor: de donar 
l’esquena a tot el que hem vist i tot el que ens han ensen-
yat, tot sent-ne conscients per actuar des de dins d’aquestes 
herències. Per reciclar-les i capgirar-les, però seguint estant 
en  contacte amb el que es pressent com a estima, per a 
construir-la i fer suports comuns.

Que l’estima requereixi de la proximitat també vol dir, en 
conseqüència, que necessita d’una distància per observar i 
pensar en com apropar-se cap a allò que importa: l’apropa-
ment com a acció es presenta com quelcom fonamental aquí. 
Cal una certa atenció i una certa cuida del camí que possibi-
lita l’encontre. D’aquesta manera, també es pot atendre a la 
distància, la qual demana de ser respectada .

Aquest respecte des de l’estima s’encarna en la distància 
invisible i present que reconeix, permet i dona un espai a les 
peculiaritats de les coses. Considero que aquesta distància és 
important, ja que s’encarrega de deixar a les coses, objectes, 
éssers animats o inanimats, ser des d’una singularitat pròpia. 
Julia Kristeva (2006) també parla sobre tot aquest joc d’estirar 
i arronsar distàncies cap al que, tot i ser desagradable i ab-
jecte, també atrau. Aquests moviments estranyen, i la tensió 
amb la que maniobren permeten cimentacions peculiars que 
romanen a l’ombra del que es veu a primera vista.

A tot això, Kristeva, directa i concisa, considera lo abjecte 
com:

“algo rechazado del que uno no se separa, del que uno no 
se protege de la misma manera que de un objeto. Extrañeza 
imaginaria y amenaza real, nos llama y termina por sumer-
girnos” (íbid, 2006: 11)

Lo desagradable i lo abjecte fan una frontera, una mena 
de límit  que provoca i materialitza, com si davant els nostres 
ulls i el nostre cos es presentés el que no hauria de presen-
tar-se, o ens captivés el que social i políticament es considera 
indesitjable. Tot i així l’interès i la importància resideixen en 
aquesta contradicció que, indecisa i inadaptada , ens atrapa 
i ens recull dins els coixins de ploma calenta que collia en 
Quimet del terra (Rodoreda, 2008). 
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“La abyección conserva aquella noche donde se pier-
de el contorno de la cosa significada, y donde solo ac-
túa el afecto imponderable” (Kristeva, 2006: 18)

Per tant, des d’aquí, es presenten voluntats pocs clares 
que desprenen tan espais de llum com de foscor. Mantenir-se 
al costat del que enganxa i regalima, comporta d’implicacions 
i compromisos: s’ha d’estar amb; en contacte amb el que és 
tendre. Considero que endinsar-me en aquests diàlegs, ara 
per ara, pot arribar a ser quelcom que em sobrepassi, i suposo 
que és per això que intento anar traçant diverses pinzellades 
que m’ajudin tant a aproximar-me, com a allunyar-me; a man-
tenir-me en un ritme poc clar però que, poc a poc, s’aproxima 
a la capa superficial i torbada que més que amagar, resguarda 
i protegeix: com si només concedís l’entrada a tota mà i tot 
cos aventurat i estrident. 

I tinc la sensació que en tots aquests moviments, ajustos i 
desajustos, hi actuen molts agents i tots a la vegada. Intueixo 
certes decisions i bellugors, però tanmateix no les acabo de 
comprendre, i arribo a pensar que potser és per què no em 
pertanyen, ni m’han de pertànyer.

 Em sembla important comprendre quan hem de deixar les 
coses en pau.
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“En realidad todavía no veo bien el hilo de la madeja de lo 
que te estoy escribiendo. Creo que nunca lo veré, pero admi-
to la oscuridad donde refulgen los dos ojos de pantera suave. 
La oscuridad es mi caldo de cultivo. La oscuridad hechicera. 
Te estoy hablando y me arriesgo a la desconexión, soy subte-
rráneamente inalcanzable por mi conocimiento.

Te escribo porque no me entiendo” 

(Lispector, 2013: 33)
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Sobre el que ha quedat fora, però candent.
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(preludi a l’annex)_
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Mostra del conjunt expositiu

Làmines de fang embolcallades amb tul, fils de làtex.
17 x 24 x 4 cm

Detalls visuals: Làmines de fang 
embolcallades amb tul, fils de làtex

Receptacle de làtex, resina i cera amb restes de fang amb agulles de cabell.
22 x 21,5 x 8,5 cm

Conjunt  de tires de silicona suportades, 
fregall metàl·lic amb làtex i pell d’alvocat sec,
tub de PVC i mitges abraçaderes.

Mesures variables 

Tot en conjunt: 101 x 83 x 18,5 cm

Tubs de PVC suportats per mitges abraçaderes,
cada un 1,3 x 7,5 x 85 cm aprox.

Peça de fang recoberta de làtex suportada
5,5 x 8 x 3,5 cm

 Escaire bricomatat suportant 5 metres de cadena
6 x 10 x 51 cm

Estanteria de nevera, fregall amb làtex i ungles postisses acoblades. 
Tot suportat en vertical per un parell d’escaires.

30 x 45  x 26 cm. 

fils de làtex penjats
mesures variables

restres i vessaments de làtex
mesures variables

làtex enganxat i desenganxat del revers d’un calaix
32 x 53 x 25’5 cm

escaire bricomatat suportant la pell d’un alvocat sencer
6,5 x 10 x 6,7 cm

vista segmentada de la mostra

Papers per magdalenes allargades embrutats i retenint òxid de ferro,
conjunt de mesures variables, 
cada un 5 x 10 x 4cm

Òxid de ferro retingut i embrutant

Làmina de porcellana doblegada i cuita suportant una arrecada.
4 x 6,5 x 9,5 cm

Mragments de fang empastifats de vaselina,
mesures variables

Estanteria de nevera, fregall amb làtex i ungles 
postisses acoblades. 
Tot suportat en vertical per un parell d’escaires.
30 x 45  x 26 cm. 
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