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ABSTRACT

Petites transcendències (Small transcendences) is a project that gives continuity 
to previous personal inner thaughts that I’ve tried to develop diferently other 
times. It attempts to take a tour on book format through the experiences that 
people around me consider important in their lives. Experiences that they remind 
as something that defines them in a certain way. 
I think about people who appear in the publication. At the same time I investigate 
new ways to create affective networks.

RESUM

Petites transcendències és un projecte que dóna continuïtat a reflexions anteriors 
que portava amb mi i que altres vegades he intentat desenvolupar en una altra 
forma. Aquest intenta fer un recorregut en format de llibre per les vivències que 
les persones del meu voltant consideren importants de la seva vida. Anècdotes 
que recorden com quelcom que en certa manera les defineix. Reflexiono sobre 
quines són les persones apareixen a la publicació investigant noves maneres de 
crear xarxes afectives.

PARAULES CLAU: Publicació, Il·lustracions, Anècdotes ,Dates, Dol, Vida, 
Recopilació.

KEY WORDS: Publication, Illustrations, Experiences, Dates, Mouring, Life, 
Compilation.
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A la meva publicació, el resultat del meu TFG, les persones m’han explicat 
coses seves, coses importants, coses que no tenien per què fer l’esforç d’explicar-
me. Aquestes persones s’han obert i crec que el més just, ara, és fer-ho jo.  

Em vull prendre aquesta memòria com a això un espai per obrir-me 
i explicar coses. Penso que em toca fer-ho, en acte de responsabilitat.
Aquesta memòria està redactada a mode d’història. Ha estat un projecte 
sobretot de procés i el redacto respectant-ne els passos. Us convido a entrar-hi.

Abans de tot:
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1.INTRODUCCIÓ

Sempre que començo un projecte és perquè em neix d’una inquietud interior. En aquest 
cas és una inquietud que últimament em ronda molt pel cap i de la qual ja n’havia intentat 
fer alguns projectes. El fet de posar el temps i les vivències en físic.
 
És una qüestió que ha tingut més importància a la meva vida d’ençà que es va morir el 
meu avi el setembre passat. Aquest fet em va fer reflexionar envers què hi fem aquí de 
manera més potent. Vaig voler buscar maneres de deixar constància que hi hem sigut, que 
hem viscut i ens han passat coses.
 
Tots sabem que això no dura gaire, que al cap i a la fi tan sols Som morts de vacances 
(Portet, Q.) 
M’interessa aquesta dicotomia entre el poc temps que hi som i la gran importància que 
donem al fet de ser-hi.
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L’avi Joan.

És fort, hi he pensat molt des que es va morir el setembre passat, i crec que ha estat un fet que 
m’ha influït bastant a l’hora de pensar projectes i moltes altres coses però fins ara no havia dedi-
cat una estona a escriure’l. Tot era molt mental. Ara tinc l’oportunitat de passar-ho en paraules 
físiques, de manera diferent dels pensaments, ho trec fora. 

La seva mort ha estat la mort més propera que he viscut fins al moment. Ara per ara, en total he 
anat a quatre enterraments: Quan va morir el pare de la Sofia, quan va morir el cosí de la meva 
mare, quan va morir el germà de l’avi i ara que ha mort l’avi.

L’avi tenia força problemes de salut de feia temps. El Sintrom feia temps que definia la tonalitat de 
la seva pell; cada cop que es donava un petit cop, una gran taca lilosa li omplia aquell espai de la 
pell. De cop, però, li van detectar un aneurisma a la vena aorta i en un marge de temps prou limi-
tat havia de decidir si volia arriscar-se a entrar a quiròfan; on li haurien de fer una reconstrucció 
complexa de la vena, o bé si volia seguir com ara, fent vida normal però amb la possibilitat que 
aquesta petés en qualsevol moment, provocant-li així un dolor molt desagradable i una mort 
bastant assegurada. 

La mare sempre explica que quan el metge li comentava les possibilitats, ell li va preguntar: “Si 
jo fos el teu pare, què em diries?” Em sembla que tenia força por, i no m’estranya, no sé com ho 
feia per dissimular-ho.

Va decidir arriscar-se.

Arriscar-se a què? A operar-se. Realment totes dues coses eren arriscar-se. No sé què hagués fet 
jo al seu lloc però a ell se’l veia bastant convençut.

Recordo unes setmanes horribles abans de l’operació, passàvem moments al menjador sempre 
acompanyats d’un tel d’humor i una estranya tranquil·litat que entre tots escampàvem sense dir-
nos-ho. 

Va arribar el maig del 2018 i van operar a l’avi. L’operació sorprenentment va sortir bé. L’avi es va 
despertar i estava molt emocionat. Al cap de poc va poder anar cap a casa. Entre tots vam poder 
anar deixant anar aquella angoixa que havíem portat dins aquells dies i vam anar tornant a fer 
vida normal. 

Anaven passant les setmanes i el Padrós, el metge que fa temps que visita a quasi tota la família 
li anava recomanant a l’avi que intentés tornar al ritme de vida que portava abans. Després de 
l’operació li costava menjar i sortir a passejar, des de fora semblava que li fos un veritable infern. 
L’àvia, la mare i la Carme, estaven a la guaita i van assumir la tasca de procurar que el menjar i 
el caminar no desapareguessin. L’avi hi havia dies que no s’aixecava del llit, dies que intentava 
ingerir alguna cosa i algun dia que s’animava a sortir al carrer, però la dinàmica general era força 
dura. 

Un dia quan vam pujar a dinar a casa seva no es va aixecar del llit, no podia, l’esquena li feia un 
mal espantós. Era estrany veure’l al llit, ell que sempre era dins del “niu”,el seu estudi, envoltat de 
llibres, llums, agulles d’estendre, lupes, objectes estranys de fusta...

Crec que és important posar en context el moment que va morir l’avi i com va anar per a 
poder explicar el meu projecte.

1.1 LA MORT DE L’AVI
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Hi havia tantes coses de tants tipus diferents allà dins que és impossible trobar paraules 
per englobar-les.

Vam anar pujant durant els dies següents i la cosa no millorava. Al final va haver d’anar a la 
Fundació Puigvert, tenia el ronyó fatal. Era un dels possibles afectes adversos de l’operació, 
la reconstrucció de la vena aorta tenia una petita fuga i aquesta l’havia afectat totalment un 
dels dos ronyons, li va quedar inservible. 

L’endemà sortia d’una reunió del cau i vaig aprofitar per passar-m’hi un moment. Sabia que 
l’àvia, la mare i la Carme eren amb ell. I quan vaig arribar vaig veure que quasi tots havíem 
tingut la idea d’anar-lo a visitar aquella tarda. 

L’avi s’estava a una habitació molt petita que compartia amb una altra persona. Vaig arribar 
i hi havia el Xavier, el Pau, el Martí i el pare al passadís. La porta estava oberta i dins hi 
havia l’avi assegut a una cadira i al seu voltant l’àvia, la tieta i la mare. Jo arribava atabalada 
com sempre, mig corrent, encara amb la sensació d’acabar d’anar amb bicicleta al cos. 

L’habitació estava molt fosca, a l’avi li molestava molt la llum. Sempre portava gorra, en-
cara fóssim a un interior, i quan sortia fora tenia aquelles ulleres fosques gegants que es 
posava sobre de les seves. 

Érem molta gent i ocupàvem força espai. No sé en quina freqüència havíem anat arribant 
però l’avi estava bastant atabalat, la sensació era que cada cop havia anat posant-se més 
nerviós ja fos pel cansament d’estar malalt, pel soroll, la llum o el canvi de lloc o que l’espai 
cada cop es reduïa més. Així que discretament va demanar-li a la mare si podia dir-nos 
que sortíssim de l’habitació. Ens va saber molt greu no haver-nos-en adonat.

Jo, que sóc de llàgrima fàcil i ja feia estona que tenia els ulls molls, igual que la Carme. 
En aquell moment vaig mirar un moment dins l’habitació on s’hi havien quedat l’àvia i 
la mare i la mare em va fer un gest de pena amb la cara: l’avi estava plorant. Li sabia greu 
haver-nos fet fora. Va ser el primer i últim cop que vaig veure plorar l’avi. Suposo que tot 
s’havia ajuntat culminant d’aquesta manera.

Va arribar l’estiu i l’avi es trobava millor. Amb un sol ronyó anava fent. De tant en tant 
anava a l’hospital a fer-se proves i merdes vàries però anava tirant. Estava prou bé. Com 
que el Xavier i la Carme eren per Barcelona vam marxar de viatge amb els pares, la Mireia 
i la Jana. 

Al tornar tot seguia bastant igual, l’avi ja sumava alguna visita més a l’hospital però tot era 
força similar. 
Però un dia es va trobar molt malament i va haver d’anar a Sant Pau. Allà va ser on li van dir 
que havia agafat un virus durant una de les visites. Un virus força difícil de curar a causa de 
l’edat. Ho van intentar però era molt complicat. 

L’avi ho sabia. Un metge va explicar a la mare, l’àvia i la Carme que ja no s’hi podia fer res. 
La mare va preguntar què i com s’havia de fer, qui li havia de dir i el metge li va respondre 
que normalment entrava ell a explicar-li al pacient com estava la situació, que el tractament 
no havia funcionat i que a poc a poc s’aniria adormint, sense dir-li directament que moriria. 
Va dir-li que el que feia era esperar-se a si els pacients volien fer alguna pregunta i aleshores 
contestar-les totes. 

El metge va entrar a l’habitació de l’avi. Elles s’esperaven fora i sempre diuen que recorden 
que el metge va sortir amb un somriure i va dir: “M’ho ha posat molt fàcil”. Es veu que el 
metge va arribar i va seguir els passos que havia descrit anteriorment. Aleshores l’avi li va 
preguntar “I no em despertaré més?” El metge li va respondre que no i l’avi li va dir “Bé, 
d’acord” i la conversa va finalitzar aquí. 

A partir d’aquí van anar arribant alguns familiars i amics que ens anàvem acomiadant d’ell. 
Era molt estrany. S’estava morint però tenia el cap claríssim. 

“No entenia aquella calma tan dolça” (Petit Príncep, 1946)

Feia broma. Ens en vam poder acomiadar d’una manera, penso, molt sana. Les circumstàn-
cies permetien fer-ho. Segueixo pensant que tot i la merda que era, va ser perfecte. 

Més tard li van posar la morfina i a poc a poc va anar marxant. De tant en tant mig marejat 
per la morfina obria els ulls i ens deia “Encara no estic mort?” “Hòstia tu, sí que costa mo-
rir-se”. Inclús més tard, a la nit quan ja només hi quedaven ma mare i la Carme va fer alguna 
broma sobre l’herència. Després es va tornar a adormir i ja no es va despertar.

 Suposo que en part se sentia alleugerat que tot allò acabés. I és que li havia estat plovent du-
rant tant de temps... La cançó Sol Radiant (Vallvé, P) i crec que li queda bé a aquest moment.
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I redoblen els tambors
i es van encenent els llums
i ja es veu ben clar el camí

i, de cop, ja no fa por.

I ara et ve al cap
un consell de veritat
que ni vas sospitar

quan tot era infernal.
I que diu:

“Pensa que
per molt que ara no ho vegis clar

darrera tots els núvols grisos
hi fa sempre un sol radiant”

I de nou aquells matins
a l’ombro d’un gegant
veient que tot pot ser.
Per fi pel costat clar.

I és que t'ha estat plovent
durant tant de temps

que ara que estàs tan bé
vols cridar fort al vent:

"Amunt i pensa que
per molt que ara no ho vegis clar

darrera tots els núvols grisos
hi fa sempre un sol radiant”

I ara brilles tu!
I ara el sol ets tu!

Fragment del videoclip “Un sol Radiant” de Pau Vallvé
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1.2 COSES DE L’AVI
Uns dies després de l’enterrament 
quan ja havíem pogut fer algun intent 
de pair-ho i no deixava d’estar en la 
nostra ment, l’anàvem recordant, va 
arribar el moment de buidar el seu 
niu. Es va anar buidant fins a quedar 
sense res, habilitat per repintar-lo. Un 
cop pintat, vam tornar a posar tot el 
que quedava al seu lloc. Cada petit 
objecte que tenia per allà tenia una 
petita història. I l’acumulació de totes 
aquelles generava una atmosfera de 
curiositat i perquè no dir-ho, una certa 
idealització. 

A mi no em deixava de passar pel 
cap que volia saber més coses d’ell. 
Que m’hagués agradat saber-ne més. 
Aprofitar més el fet de tenir l’avi, i és 
que tenia; i continuo tenint la sensació 
que era un avi especial. Estic molt 
orgullosa que fos el meu avi, perquè 
negar-ho.
Sempre que hi penso recordo les 
experiències que ens explicava. Els 
moments divertits que havia viscut. 
Casualitats que li havien passat. 
Aquelles coses que penso que uneixen 
nens i adults. Experiències que tothom 
pot entendre, en les que tothom s’hi 
pot sentir identificat. Coses que no 
eren d’adults. Coses naïf.
Ell s’entretenia en “les bestieses” que 
l’home de negocis del Petit Príncep no 
suportava.  

“Tinc tanta feina! Sóc seriós, jo, no 
m’entretinc amb bestieses!”

 (Petit Príncep)

1.2.1 Algunes coses

-Ens robava el plat mentre menjàvem i ens despistàvem mirant la tele.

-Feia girafes amb el filferro dels taps de les ampolles de cava.

-Desconsegrar el pa en lloc de descongelar-lo. 

-El senyor pepet i el senyor popot, dos personatges que s’havia inventat i representava fent anar la 
mà sobre la taula.

-Ens tallava els trossos de formatge amb la forma de les lletres del nostre nom.

-L’avi tenia unes orelles molt grans: Un dia quan era de viatge a Suïssa va demanar taula a un res-
taurant i va coincidir amb un grup d’estudiants de catalans que seien a la taula del costat. Durant 
l’àpat va anar sentint com els del grup comentaven la gran proporció de les seves orelles pensant-se 
que ell no els entenia. Es veu que ho van comentar unes quantes vegades, fins al punt que feien 
grans riallades. L’avi pacient seguia menjant fins que va acabar-se el seu dinar, es va aixecar cap a la 
porta de sortida passant pel costat de la taula dels estudiants i els va deixar anar un “Que aprofiti”. 

-Els nens del tramvia que sabien mantenir una conversa amb les paraules totalment girades.

-Els bessons de la seva classe que es canviaven les personalitats quan s’havien d’examinar.

-L’home del tramvia que tenia un tic que espantava a tot el vagó. 

-La por que tenia que li caigués una bomba al cap quan anava al lavabo de fora el pati.

-Aquell amic seu que quan va copiar un examen sencer, el van enxampar i quan li van fer repetir  
va poder tornar a copiar. 
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1.3 VALORAR

Com ha marcat tota aquesta experiència en aquest projecte?

Jo no sabia com era en aquest ambient, no coneixia la meva família en un procés de dol. No havíem 
passat tots junts la mort de cap familiar tan proper, podia ser una oportunitat per conèixer-nos més. 

Em va sorprendre la manera com ens ho vam prendre. Suposo que el fet que l’avi ho posés tan fàcil 
va influir-hi totalment. Tot i sentir una gran pena, tinc la sensació que en general ho vam gestionar 
molt bé. No ploràvem una mort, rèiem i ploràvem una vida. Valoràvem que l’avi hagués pogut com-
partir amb nosaltres tots aquells moments fins aleshores i ens agradava recordar-los. 

M’estava sorprenent bastant aquesta manera de viure-ho.  Mai m’hauria imaginat comportant-me 
(comportant-nos) d’aquella manera: amb optimisme després d’una pèrdua. 

Llavors vaig veure la pel·lícula  “Coco” que tracta el Dia de Muertos i la Cultura Mexicana i de cop 
aquella cultura que sempre havia vist des de lluny em semblava molt propera, em vaig adonar que 
compartia molts aspectes de la seva manera d’entendre la mort, estava entenent moltes de les coses 
que em passaven pel cap.

“El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inse-
parables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida.”(La festividad indígena 
dedicada a los muertos en méxico, 2006)

I és dins d’aquest context on sorgeix la idea que he tingut entre cella i cella durant aquest any. La idea 
de valorar el que tenim sent conscients que en algun moment o altre morirem. Donar un valor a les 
accions que fem. 
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2.PRECEDENTS:
Projectes i descobriments
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2.1PROJECTE: “Anem fent”
Dins de l’ambient descrit anteriorment i amb les ganes que tenia de saber millor com era el 
meu avi va sorgir el projecte “Anem fent”. Aquest consistia en anotar durant un mes totes 
les accions que jo feia des que em llevava fins que anava a dormir. I paral·lelament passava 
cada acció a un mural a partir de petites miniatures simplificades.

Mentre pensava aquest projecte, m’imaginava que estava creant alguna cosa que m’agrada-
ria que els meus néts tinguessin quan jo morís, que poguessin tenir un recurs on anar, per 
saber com havia estat un mes de la meva vida amb 21 anys. Potser com a simple acte de 
curiositat, potser com a referència, com el que volguessin, però que tinguessin alguna cosa. 
Un espai on si volien, podien fer-se una idea de com era de jove, potser coincidint amb la 
seva edat al moment de llegir-ho. 

M’agradava el fet de crear exclusivament pel futur. I que aquell llistat fos escrit d’acord amb 
el moment que es duia a terme, que no fos quelcom que jo els pogués explicar mentre pas-
sava, volia que els ho expliqués l’Aina de 21 anys amb tot el que comportava. 
En aquest projecte també hi entraven en joc el context històric de cada moment i la relati-
vització de la Idealització (penso).
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2.1DESCOBRIMENT: David Bestué

Va arribar el segon semestre.

A l’assignatura de seminaris va venir a fer una conferència en David Bestué i ens va parlar de la seva 
obra. Veure com parlava d’aquestes dues que vénen a continuació em va ajuda a concretar el discurs 
de la meva. 

“M’interessa especialment la idea de posar el temps en físic” (Bestué, D)

Em va arribar d’una manera molt directa aquesta en la que havia polvoritzat la paret d’una habitació 
on havia mort on havia nascut una persona i la paret d’on aquesta mateixa havia mort.

Encaixava tant el que m’estava passant (la mort) com la manera de fer-ho (físicament)

 Ja li estava donant algunes voltes a la temàtica del TFG però la seva conferència em va acabar d’aju-
dar a encaminar-me.

Vaig trobar-hi un marc conceptual. 
 

-POSAR EL TEMPS EN FÍSIC-

A y B (fragmento de lugar donde nació una persona y frag-
mento de lugar donde esta misma persona murió), 2016

Edificio (partículas de suelo colgadas de partículas de pilar 
colgadas de partículas de techo), 2015

-LA LITERALITAT-

(Bestué, D 2016)

(Bestué, D 2015)
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3.PROCÉS I IDEES

3.1 IDEA 1: LLISTAT
Primerament, seguint amb la idea de portar les meves vivències d’un mes a un suport pragmàtic del 
projecte “Anem fent” vaig fer colzes per trobar altres maneres de tornar-ho a aconseguir. Em vaig voler 
centrar en les dates com a mesura del temps. 

La meva pregunta inicial va ser: Quan espai pot ocupar tota la vida que porto viscuda? 
Partint d’aquestes dates vaig decidir comptar quants dies portava viscuts (tenint en compte anys de 
traspàs). M’ho imaginava com a una llista molt llarga. Amb una vinculació amb l’obra del David Bestué 
perquè veia de manera lineal. 

El que vaig pensar en aquell moment va ser en com donar un valor a aquestes dates. 
Observant l’obra de Tehching Hsieh “One Year Performance 1980-1981 (Time Clock Piece)”vaig ado-
nar-me que la metodologia que emprava per dur a terme el seu treball em ressonava molt. La manera 
que tenia de fer-ho, de manera manual, marcant cada hora que vivia era amb la que jo em sentia més 
identificada.  

“I have punched a time clock in my Studio every hour on the hour for one year.” (Tehching Hsieh, ANY)

Vaig arribar a la conclusió que la millor manera de fer-ho era passar-les pel cos, com en Tehching 
Hsieh, dedicar-los-hi un temps a cada una. Buscava maneres de fer-ho i finalment vaig trobar un recurs 
que m’oferia rapidesa i una proposta estètica interessant: Fer-ho per mitjà d’un marcador de dates. El 
projecte era estampar una a una les dates des del dia que vaig néixer fins avui posant especial atenció al 
fet de fer-ho, l’obra era més l’acció que el llistat resultant. 

Ho vaig estar provant però el resultat no m’acabava de fer el pes, el fet que tan sols fos una llista no em 
convencia i vaig seguir donant-hi voltes. 

Vaig donar unes voltes al tema de posar el temps en físic i vaig arribar a diferents idees.
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3.2 IDEA 2: RETRATS AMB DATES 3.3 IDEA 3: AUTORETRAT

Seguia conservant les dates com a mesura i vaig pensar en la idea d’acumular-les i a partir d’aquesta 
saturació crear imatges.

Penso que l’obra de Roman Opalka es podia vincular bastant amb aquell moment del procés, hi trobo 
força semblances.

La seva obra consistia en dibuixar números blancs sobre un llenç de 196 x 135 de fons negre començant 
per la cantonada superior esquerra i acabant per la inferior dreta.  Quan va arribar al milió de quadres 
va decidir afegir un 1% de color blanc al fons de cada nova tela així cada una que començava tenia un 
fons més blanc. 

M’interessava tant el fet d’acumular números com l’evidència del pas del temps que es podia intuir a 
través de la blancor cada cop més intensa dels seus quadres, es podia entendre com a un autoretrat.

Veient aquestes semblances se’m va acudir la idea de dibuixar retrats de persones de diferents edats a 
partir d’estampar les dates que havien viscut fins al moment una a una. 

Intentant fer visible l’evidència de l’edat similar a l’obra del Roman Opalka. 

Una persona de tres anys tindria molta menys saturació al seu dibuix que una de vuitanta. I a partir 
d’aquí volia generar una reflexió envers el temps. 

Però a l’intentar-ho la proposta estètica que vaig obtenir no va sortir com jo m’imaginava. I a més era 
un procés molt lent pel temps del qual disposava.

Tot i això en aquesta idea 2 hi va aparèixer un factor que creia important: els altres. 

Abans de descartar del tot la idea 2 pel que feia el temps del qual disposava, vaig intentar fer una tercera 
proposta. Aquesta consistia en fer una línia temporal (aprofitant la primera idea de totes) que aniria acom-
panyada d’unes imatges.

 Volia fer un exercici de memòria en el qual intentava ordenar els records que tenia de les diferents etapes/
èpoques que jo havia viscut. Intentava recordar imatges  que em venien del poble quan érem petits, dife-
rents moments d’adolescència, moments compartits amb altres persones, moments importants. 

Basant-me en aquests records volia generar imatges mitjançant l’estampació de les dates de l’època en que 
passaven. 

Però a l’aparèixer el concepte d’alteritat i el de compartir vaig tenir bastant clar que volia tirar per allà.  
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3.4 IDEA 4: CALENDARI COMÚ

Aleshores vaig pensar de fer un calendari a mà, (des del meu any de naixement 1997 fins l’actual 2019) 
seguint amb la idea de donar valor a cada un dels dies. Vaig intentar posar-me a pensar coses que recor-
dava que m’havien passat durant la meva vida, coses que considerés importants. En vaig anar apuntant 
tantes com vaig poder, consultant agendes que tenia guardades de feia temps. La idea era un cop tin-
gués el calendari fet afegir-hi aquestes coses especials, fer una mena de mapa conceptual gegant de fets 
i accions que m’havien passat. 

I un cop en vaig tenir uns quants em va passar pel cap que seria més interessant introduir-hi anècdotes 
de més gent, ja que a més a més quedaven algunes dates sense contingut i entre més gent era més fàcil i 
interessant omplir-les totes. Així doncs l’objectiu era trobar una acció que li hagués passat a la gent del 
meu entorn per a cada dia de la meva vida. 

M’ho seguia imaginant però en format mural.  
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4.HO TENIM

4.1 PETITES TRASCENDENCIES

Vaig decidir eliminar el factor calendari visual i em vaig quedar amb la idea de compartir experièn-
cies. Aquí és on va néixer el projecte.

Petites transcendències és una publicació en format de llibre en el qual hi apareixen vivències de les 
persones del meu cercle amb qui em relaciono o m’he relacionat. El projecte ha consistit en demanar 
a aquestes persones que intentessin recordar quatre o cinc dates importants de la seva vida i me les 
fessin arribar amb una petita frase que expliqués què havia passat aquell dia perquè ho cataloguessin 
com a data important. Les dates demanades eren dins d’un període de temps, entre el 1997 i el 2019 
(els anys que porto de vida)

 L’objectiu d’aquest projecte és saber coses sobre la gent que m’envolta i crear un suport on emmagat-
zemar aquesta informació. Deixar constància que aquestes persones han existit i els han passat coses. 

Cada una de les anècdotes va acompanyada d’una petita il·lustració. 

(En aquest dossier hi trobareu l’informació justa de l’obra perquè m’interessa crear una sensació de curiositat)
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4.1.1 Perquè aquest nom?

TRANSCENDENTAL: 1 adj. D’una gran importància per les con-
seqüències que pot tenir.

No oblidem d’on surt aquest projecte, surt arran de la mort. El títol petites transcendències fa re-
ferència a la idea que les accions que fem o les coses que ens passen, per molt importants i per moltes 
conseqüències que puguin arribar a tenir, per molt transcendentals que ens semblin realment són ben 
petites. El temps avança i hi ha un moment que ja no hi som. Aquelles coses que creiem importants 
d’aquí a un temps ja no significaran res. Un dels objectius d’aquest projecte és conservar aquests petits 
i grans moments en físic, ja que en el món de les idees, quan desapareixem, aquestes també ho faran.
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4.1.2 Procés il·lustratiu

La meva idea principal era que aquest llibre anés acompanyat d’il·lustracions per tal d’apor-
tar-hi una part més personal, ja que la majoria de contingut d’aquest és d’altres persones. Així 
doncs vaig decidir dedicar una petita il·lustració a cada una de les anècdotes. 

Vaig decidir fer-ho digitalment per tal de posteriorment poder fer-ne una difusió en sèrie. La 
intenció que tenia era que cada persona que havia participat en el projecte pogués tenir una 
còpia del llibre per tal de poder saber què havien dit les altres persones que hi havien participat.

Vaig estar reflexionant envers diferents maneres d’il·lustrar el llibre.

Tenia clar que el llibre havia de tenir una coherència pel que fa a la composició. La primera op-
ció factible que vaig desenvolupar va ser agrupar-les segons les sensacions que em transmetien. 
Vaig associar un color a cada sensació. 

El resultat estètic no em convencia. 
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Finalment em vaig decantar per un estil més senzill, dibuixos de poques línies. D’aques-
ta manera podia aconseguir posar-hi una part meva però de manera més subtil, sense 
interferir de manera tan agressiva a les vivències, funcionant com a acompanyament 
quasi prescindible. 

Les il·lustracions finals d’aquest projecte volen tenir un aire a la proposta estètica dels 
dibuixos de Pablo Halguera. 

(Helguera, P)

(Helguera, P)
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--/09/1997 

Vaig haver de fer una ponència a Vitòria, en un simpòsium 
sobre sistemes de comunicació augmentativa i alternativa 
(SAAC) per primera vegada vaig haver de parlar davant d’un 
públic molt nombrós. Quins nervis!

31/12/1997 

El primer cap d’any de la meva primera filla.

--//11/1997 

Vaig canviar de feina i per primera vegada vaig tre-
ballar amb persones amb paràlisi cerebral.

10/11/2017 
Va morir la meva àvia.
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4.1.3 Referents

Hi ha un seguit de persones que han fet projectes o han parlat de coses que m’han servit 
molt per saber què estava fent:

4.1.3.1 Montserrat Pelegrí 
                                                          Savis i Sàvies

Em fa especial il·lusió posar aquest referent. La Montserrat és una amiga dels avis i de la família 
de fa molt de temps. Fa poc, vaig descobrir que havia fet un llibre molt similar al projecte que estic 
fent. El seu llibre s’anomena “Savis i Sàvies” podríem dir que com el meu, també fa una funció 
d’arxiu d’anècdotes.

El tipus d’anècdotes que col·lecciona la Montserrat al seu llibre, però, son tot de frases i vivències 
divertides protagonitzades per nens i nenes. És una recopilació d’innocències.

Penso que tot i no recordar-ho podria ser que jo ja sabés de l’existència d’aquest llibre abans de 
començar a pensar en el meu projecte i que d’alguna manera hagi estat aquest el que m’hi hagi 
portat. 

El seu llibre comença així:

“Qui tingui el costum d’observar a nens i nenes hauria d’anar amb un bloc de notes a la mà o amb 
una gravadora penjada al coll per tal de no oblidar-se de les coses que fa la mainada, perquè més 
tard els doldrà de no poder recordar com havia anat exactament aquella escena que tant li va 
cridar l’atenció fa temps. I qui els conegui una mica no s’hauria de sorprendre mai del que fan o 
diuen perquè ells, inclús quan són analfabets (o precisament per ser-ho), són més savis que no-
saltres, tot i que a vegades nosaltres no ho sabem. 
Totes les anècdotes que formen aquest recull són reals, viscudes en temps molt diversos i ocorre-
gudes exactament tal com s’expliquen”  (Pelegrí, M)

Del meu projecte, el que crec que connecta més amb el seu és aquesta idea que tothom hi pot 
participar. Al seu llibre hi ha anècdotes de fa molts anys i d’altres molt actuals però tothom ha 
estat petit i tothom hi pot encaixar. Crec que el meu projecte segueix la mateixa línia, tothom hi 
pot participar indiferentment de quina edat tingui, si li han passat coses entre el 1997 i el 2019, 
em coneix, i té ganes de compartir-ho, serveix.

Un altre punt en comú que trobo amb el seu projecte és el tipus d’il·lustracions que hi afegeix. 
(foto escàner Il·lustracions de l’Anna Porta Matute). Un estil molt minimal, concret i directe. 
Deixant més espai a la paraula que explica que al dibuix, provocant així una sensació de poder  
seguir fidelment els fets.
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Fragment del llibre “Savis i Sàvies” de Montserrat Pelegrí
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4.1.3.2 Georges Perec
                                             Especies de espacios

Llegint-me aquest llibre de Perec vaig trobar certes reflexions importants respecte al concepte de 
llibre que trobo que concorden molt bé amb la idea que tinc jo de llibre en aquest projecte.

“Deixar-se portar pels diferents espais dins de l’espai. El llibre és un volum, un espai en el sentit 
físic i material un conjunt de signes acumulats per mitjà de regles molt complexes i dipositats 
en un suport-cofre tridimensional que es pot manipular meravellosament per la persona que ho 
llegeix.”  (Perec, G)

Petites transcendències és un llibre que el que busca és precisament això, la llibertat total a l’hora 
de llegir-lo. És veritat que té un cert ordre, el cronològic de la data més antiga a la més actual, però 
si es llegeix saltant d’una pàgina a una altra segueix tenint sentit. L’expressió que utilitza definint 
el llibre com a suport-cofre la trobo totalment adient al projecte del qual parlem, ja que aquest és 
un llibre que duu guardats els moments importants de la vida de cinquanta-set persones. Cada 
anècdota ocupa una pàgina i cada una d’elles es pot interpretar com a una petita història.

4.1.3.3 Brigitte Vasallo 
                        Les jerarquies afectives, fer xarxa
Fa temps que vaig descobrir la Brigitte Vasallo quan va venir a fer-nos una xerrada a Escoltes Ca-
talans. Em va interessar moltíssim la seva manera de posar sobre la taula la monogàmia. He llegit 
forces articles seus i tinc el llibre que ha tret fa poc pendent de llegir però aquesta conferència a 
La Tèrmica l’octubre del 2018 resumeix bastant bé el seu pensament.

Hi ha una part molt important d’aquest projecte que sense parlar de la Brigitte i les seves idees de 
replantejar les relacions afectives pot ser complicada d’entendre i es pot perdre.  

“El sistema de la monogàmia codifica l’amor. Avui en dia quan parlem d’amor estem parlant d’una 
forma concreta d’amor que a més passa per un tipus concret de parella.
Ens han educat en la idea que només una forma d’amor és vàlida, és verdadera, és rea,l és interes-
sant, és apassionant, etc... La monogàmia tal com jo la defineixo és un sistema que ens organitza 
els afectes a nivell social. Ens els organitza de manera jeràrquica. Començant per la parella, se-
guint per la família sanguínia, després hi ha les amistats i més avall hi ha per exemple els veïns, 
etc.. Hi ha una jerarquia molt clara.” (Vasallo, B 2018)

“La jerarquia és la relació d’aquella relació envers la resta del món respecte a altres vincles.” 
(Vasallo, B 2018)

Fa un temps que intento ser conscient de com aquestes dinàmiques m’afecten a mi i què puc fer 
per canviar-ho. M’estic adonant que és una cosa molt difícil de revertir, que ho tenim molt inte-
grat i que cal ser-ne conscient constantment. 

En aquest projecte, a part de les persones que tinc més a prop, he volgut comptar doncs amb les 
anècdotes de persones que potser no són amb les qui més relació tinc però si que han format part 
o formen part de la meva xarxa. (Des d’una directora de la coral infantil o la mare del cangur 
que estic fent, la noia que li faig classe i que he conegut aquest any fins a amigues de les meves 
germanes que he vist créixer, tiets que no tinc gaire a prop o amics de mons pares que m’han vist 
créixer a mi entre d’altres)

El concepte fer xarxa engloba això, penso, entendre les veïnes, les persones que hi son a priori 
des de lluny com a persones properes a tu i lluitar per fer-ho possible, per crear vincles afectius 
alternatius dins del sistema en el qual vivim que ens ho posa tan difícil. Entendre l’amor d’una 
manera més extensa.
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Hi ha una part del projecte que queda oculta. Recuperant el que deia Georges Perec a Espècies 
i espacios puc explicar a què em refereixo.

“Hi ha llibres que no s’acaben a la última pàgina llegida o numerada com a última: al contrari, 
cada punt de inserció del lector resulta ser un començament inesperat de la lectura que a més 
no té perquè acabar en un punt determinat perquè aquest punt no existeix i no pot existir 
tampoc la voluntat del lector d’acabar en aquell lloc precís la lectura. El lector passa a ser molt 
més actiu i protagonista”. (Perec, G)

Aquest punt d’inserció que resulta ser un començament inesperat pot ser els vincles que surtin 
a partir de compartir el fet d’aparèixer en aquest llibre. Les anècdotes són anònimes, única-
ment hi ha un full al final de tot d’agraïments on surten els noms de les persones que hi han 
participat. 

La meva idea doncs és que cada persona que ha aportat el seu granet de sorra i que fins al mo-
ment únicament sabia quina era la seva anècdota, ara, pugui tenir el llibre sencer a les mans i 
llegir el que han posat totes les altres persones, situant-les a un mateix nivell de tu a tu, fent-les 
ser les protagonistes.

Il·lustració del llibre M’estimes i em times de Júlia Bertran (2017)

Il·lustració del llibre M’estimes i em times de Júlia Bertran (2017)
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5. I ANAR DIENT
M’agradaria acabar amb aquest text de la Sònia Moll que crec que resumeix bastant 
l’essència d’aquest projecte:

“Parlem, dèiem ahir (o l’any passat, o fa unes quantes vides). Parlem dels mals i de la mel, dels 
dies rúfols de tardor, del temps de la incertesa, del refotut temps dels intents. Parlem del desig, 
de les absències, de la mort que arriba de puntetes l’última setmana de l’any. Parlem de la nos-
tàlgia, i de la llum, i de les ganes que tornin les ganes de tot. Parlem perquè les paraules ens fan 
companyia i ens alleugen, perquè ens fa bé saber que hi ha algú a l’altra banda, algú que ens 
importa i a qui importem.

There’s no mountain high enough, deia l’anunci, i em quedava enganxada a la cançó i a l’espe-
rança aquella, la d’oblidar per uns segons que estem ben sols. Potser és veritat que ho estem 
sempre, naixem sols i morim sols, diuen els savis, però cada cop més penso que potser no del 
tot, jo no vaig néixer sola i l’àvia no va morir sola perquè jo hi era. I en el camí del mig, el de la 
vida aquesta que té vida pròpia i de vegades ens ben mareja, potser l’únic que té sentit de veres 
és estimar, acompanyar, caminar de costat un trosset de camí, de la mà o ben a la vora, a uns 
metres de distància o amb els cossos a tocar. I anar parlant. I anar escrivint. I anar dient.”

(Moll Gamboa, S. 2012)
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6. CONCLUSIONS

Crec que aquest projecte m’ha servit per apropar-me a mi mateixa i a les persones del meu en-
torn, cosa que agraeixo infinitament perquè ho necessitava. D’alguna manera ha estat un petit 
treball de cures que m’agradaria ampliar. 

M’ha costat molt de temps arribar fins al resultat d’aquest llibre. Tenia força idees que es po-
dien relacionar i que sabia que arribarien a algun punt comú. M’adono que aquesta manera de 
fer és la predominant als meus projectes, sentir que vull explicar alguna cosa que es mou dins 
meu, i anar-ho seguint sense saber ben bé com acabarà.

He pogut arribar a la conclusió que és molt difícil (o almenys a mi en aquests moments) sepa-
rar la vida personal dels projectes. 

He arribat a la conclusió que compartint la gent s’entén.
Penso que amb aquest projecte he pogut veure a quines coses tendim a donar valor, en general. 
Quines es repeteixen, quines no, buscar-hi la persona que hi ha al darrere i empatitzant amb 
aquesta tant en moments bons com en dolents. Hi ha una certa idea de mirall. 

M’hauria agradat poder dedicar més temps personal i cara a cara amb cada persona que m’ex-
plicava les seves vivències, però per un tema logístic de temps no ha pogut ser. Crec que el 
projecte hauria agafat un sentit i unes dimensions més importants/coherents fent-ho d’aquesta 
manera.

M’ha ajudat a entendre la meva metodologia de treball i a valorar les diferents idees que tenia 
per arribar a un objectiu.

He pogut corroborar que tot projecte és vàlid si surt d’una inquietud i hi ha esforç darrere. Ha 
estat una manera de gestionar una pèrdua, a pair el dol.

En un futur, m’agradaria tenir l’oportunitat de compartir nous espais amb nova gent i poder 
seguir fent llibres d’aquest estil. Em sembla interessant generar-ne a partir de les transcendèn-
cies de persones d’altres classes socials i fer a partir d’aquí una nova reflexió. Podent conèixer 
les experiències concretes d’aquelles persones i el tarannà general d’aquella classe social.

Compartint noves vivències amb les persones que ja conec i amb les que estan per conèixer.
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