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La motivació envers la realització d’aquest projecte 
sorgeix a partir de conclusions extretes de les meves 
vivències artístiques i personals, que m’han portat a en-
amorar-me de la idea de crear una mitologia fonamen-
tada en unes bases culturals i socials en les que adapto 
la concepció del meu univers personal.

D’alguna manera la idea de configurar un manifest 
propi es basa en la preocupació que sentim els essers 
humans davant el nostre destí. Poso en el punt de mira 
la societat i la ràpida evolució de l’esser humà, sobretot 
en relació al seu entorn natural. Introdueixo la idea de 
l’Apocalipsi com s’ha fet en nombrosos contexts de la 
cultura, per tal de provocar un sentiment de inquietud 
en l’espectador. 

L’estètica d’aquest projecte es regeix per les caracte-
rístiques dels mateixos materials utilitzats i a la vegada 
per certes corrents literàries que conformen l’entramat 
final. 

Per altra banda en realitzar aquestes operacions d’unir 
i descontextualitzar objectes rebutjats, estic fent l’exer-
cici de buidar de significat formes ja existents per tal 
d’omplir-les d’altres idees que conformen la base de 
la meva aportació; obtenint com a resultat una sèrie 
de mites i el que significa el context on aquests mites 
s’uneixen: una mitologia.

<<Mitologia, collage escultòric, arca, fake, apo-
calipsi, critica social, inconscient col·lectiu, escul-
tura, metall, deixalla>>
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The motivation towards the realization of this project 
arises from conclusions drawn from my artistic and 
personal experiences, which have led me to fall in love 
with the idea of creating a mythology based on cultural 
and social characteristics, in which I adapt the concep-
tion of my personal universe.

In some way the idea of configuring my own manifest 
is based on the concern humans feel about their fate. I 
put under the spotlight society and the fast evolution 
of human beings, specially in relation to its natural en-
vironment. I introduce the idea of the apocalypse as it 
has been done in many contexts of culture, in order to 
provoke a feeling of restlessness on the viewer.

The aesthetics of this project are governed by the char-
acteristics of the same materials used and at the same 
time by certain literary currents that make up the final 
frame.

On the other hand, when I performed these operations 
to unite and decontextualize rejected objects, I was do-
ing the exercise to empty out the meaning already ex-
isting in forms to fill them with other ideas that make 
up the basis of my input; resulting on a series of myths 
and the context in which those unite: a mythology.

<<Mythology, collage sculpture, ark, fake art, 
apocalypse, social criticism, collective unconscious, 
sculpture, metal, scrap.>>
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Fent ús de conceptes literaris i històrics, i formes natu-
rals i fictícies; treballo idees basades en la relació que 
existeix entre l’ésser humà i el seu entorn, a nivell tant 
psicològic com sociològic, configurant un discurs ex-
pressat mitjançant diverses tècniques i disciplines. Tre-
balls estructurats com recorreguts visuals i estructures 
d’idees que parteixen de diferents simbologies, mitolo-
gies personals, i referències culturals.

Després de moltes hores de lectura i reflexió sobre mi-
tologies, el seu funcionament, les seves funcions, els 
seus orígens, els seus usos i interpretacions, les seves 
estructures teòriques... vaig trobar una resposta per 
tota la meva obsessió: la finalitat de crear jo mateixa 
una mitologia contemporània amb reflexions extretes a 
partir de les meves vivències com persona amant de la 
història, la creació d’ideals i d’éssers que condicionen, 
o representen els nostres comportaments.

Dit això, em proposo a fer un projecte escultòric que 
mostri aquestes intencions; creant un context a través 
d’una instal·lació amb una peça central que ens trans-
porti cap a d’una de les meves histories. Tots els ele-
ments que conformen la instal·lació, estaran fets mit-
jançant materials reutilitzats, aprofitant tot allò que 
tant la naturalesa com la societat han rebutjat (ferralla, 
objectes en desús...), així poder treballar de la mateixa 
manera en que ho fan els mites o les metàfores i donar 

un segon significat a un objecte que d’alguna manera 
ja estava acabat. 

Com a forma de culminar amb l’obra d’aquests últims 
anys utilitzaré el recurs cronològic per plantejar el fu-
tur (ja he parlat del passat i del present). Em poso en 
la pell d’un dels meus personatges: la constructora de 
l’arca.

La idea de l’arca representa l’última esperança abans 
de la fi, un recurs de salvament. Aquesta estarà feta amb 
objectes rebutjats, i s’alçarà d’entre les restes que haurà 
deixat la societat per fugir cap a un lloc millor. Tots i 
cadascun dels objectes que configuren l’obra, contenen 
en el seu aspecte la idea d’omplir de vida alguna cosa 
que estava obsoleta, donar-li un nou significat i una se-
gona oportunitat per aconseguir la redempció, que els 

humans no els hi han donat la oportunitat d’assolir.

Em plantejo tres objectius principals:

Definir en què s’ha convertit la meva pràctica artística, 

tant conceptual com formalment. Culminar i tancar el 

meu procés artístic en la carrera, per donar pas a una 

nova fase, i aprendre i conèixer noves tècniques i ma-

terials escultòrics.

Introducció i objectius
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Beth Cavener, Pasadena, CA, EEUU.
Tangled up in you, 2014.
Gres, tinta, pintura, corda. 
165,1 x 106,68 x 60,96 cm.
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Beth Cavener
Les escultures de Cavener parlen sobre la psicologia 
humana articulada a través de formes animals amb ex-
pressions humanes.

En l’obra de Cavener hi ha un estudi sobre el llenguat-
ge corporal humà i animal que l’ajuden a indagar en els 
seus temes. Fa reflex de tot allò que no veiem (emo-
cions humanes), en allò que veiem (cossos d’animals 
en tensió). Aquesta és una forma d’expressar l’anima-
litat reprimida que aguaita des dels nostres orígens, 
ficant-se en límits incòmodes entre animal i humà, i 
transformant l’animal en retrats psicològics humans. 
Les seves peces encarnen emocions com la por, l’apa-
tia, l’agressivitat ... són una forma d’expressar la seva 
frustració per la tendència humana cap a la crueltat i la 
falta de comprensió.

Tangled Up in You retrata una llebre suspesa en l’aire 
corbant sobre si mateixa, entrellaçant-se amb el cos re-
torçat d’una serp. El cos de la serp conté uns grafismes 
d’estil japonès que accentuen els simbolismes de les 
dues figures. La combinació de les formes ondulades 
de la serp i la contracció de la figura de la llebre sus-

pesa en l’aire, evoquen fluxos d’emocions i energia.

http://www.followtheblackrabbit.com/

Referents



Tony Cragg, Liverpool, Regne Unit.
Eroded Landscape, 1998.
Recipients de vidre erosionats amb sor-
ra. 252 x 150 x 150 cm.
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Tony Cragg
De l’interès inicial per la ciència, Cragg va adquirir 
un mètode d’observació i una manera pròpia de fer art, 
examinant, interrelacionant, pensant i reinterpretant 
amb la matèria. Un exercici existencial que el porta a 
modificar el material i deixar-se transformar per ell. En 
les immenses escultures de Cragg, res és el que apa-
renta ser.

Eroded Landscape, un conjunt d’atuells, ampolles, 
gots i tot tipus de recipients de vidre erosionats amb 
sorra, disposats dins d’una forma cúbica, reflecteix la 
preocupació de l’artista per aquests objectes industri-
als, objectes que avui no signifiquen res per a nosaltres, 
però que potser en un futur, signifiquin per als que estu-
diïn la nostra cultura, el mateix que avui els arqueòlegs 
examinen atuells d’antigues civilitzacions. 

http://www.tony-cragg.com/

Referents



Joan Fontcuberta, Barcelona, Espanya.
La Sirena de Tormes, 2000. 
Fotografia, impressió: 20 x 120 cm.
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Joan Fontcuberta
Fontcuberta juga amb la nostra concepció de la realitat 
i posa en dubte la línia que separa el creïble i l’increï-
ble, els horitzons entre el normal i l’excepcional, entre 
la fe i el escatològic. A la mateixa vegada que ens fa 
reflexionar en el paper de les ciències, el govern, la es-
tadística... i la manera en que es construeixen per a que 
hi atorguem credibilitat.

En La sirena de Tormes, l’artista s’inventa el desco-
briment d’uns fòssils d’una especie desconeguda de 
homínids aquàtics, “Hydropithecus”, semblants a les 
sirenes dels contes. El treball és dut a terme mitjançant 
la falsa documentació d’un suposat reportatge encarre-
gat per Scientific American i pels testimonis del geòleg 
i sacerdot Jean Fontana.

Utilitzant una idea fictícia que viatja per l’imaginari 
de gairebé totes les persones del món, la presenta físi-
cament acompanyada d’un context arqueològic i una 
sèrie de documents científics que recolzen el descobri-
ment d’aquestes sirenes, i posen cap per avall no només 
la pròpia concepció de l’evolució, sinó també la nostra 
pròpia identitat com a éssers privilegiats de la creació. 

https://www.fontcuberta.com/

Referents



Peter Gric,  República Txeca, Àustria. 
Android-Pietà II, 2016.
Acrílic sobre fusta. 20 x 25cm.
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Peter Gric
Amb referents surrealistes i del món de la ciència fic-
ció, la seva passió per la natura i l’arquitectura es tro-
ben en una combinació de paisatges arquitectònics i 
futuristes, surrealisme biomecànic i realisme fantàstic.

En el treball de Gric, s’aprecia una delicada combi-
nació entre allò tecnològic i fred i allò orgànic i im-
predictible. Donant com a resultat imatges d’aspecte 
biomecànic.

Les seves obres es reflecteixen una sèrie d’idees que 
s’uneixen per apreciar una tensió entre les creacions 
artificials i les forces naturals. Es pot comprendre un 
missatge que ens està donant sobre la transformació 
de la natura en quelcom artificial i fred. Per això els 
elements amb aspecte tecnològic són representats amb 
formes i moviments orgànics. Com en Android-Pietà 
II, ens ho expressa mitjançant imatges de la cultura ge-
neral per representar una imatge històrica i bíblica amb 
el seu propi llenguatge i context fictici.

http://www.gric.at/home.htm

Referents



Caitlin Hackett, Oakland, CA, 
E.E.U.U.
Forgotten Haunts, 2015.
Tècnica mixta sobre paper. 45,72 x 
60,96 cm.
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Caitlin Hackett
L’interès de Hackett se centra en el món natural i la 
mitologia a nivell biològic que construeix una barrera 
entre el que es considera humà, i el que es conside-
ra animal. Inspirada pel poder de les mutacions ani-
mals, fa un reflex dels mites antics de transformació 
en formes grotesques, referenciant a la irrealitat que 
ens aguaita en el món actual, en què la mà de l’home 
provoca transformacions biològiques i terribles impli-
cacions ambientals a causa a la interacció amb els seus 
contaminants.

“Espero recordar a aquells que veuen la meva obra 
d’art que nosaltres també som animals, incrustats en 
aquest fràgil món, fins i tot quan ho enverinem.” Afir-
ma Hackett.

Forgotten Hauts, es un gran exemple de com les seves 
obres fan referència als límits que separen els humans 
dels animals, i la forma en què aquests són transfor-
mats per la ciència, la mitologia, la religió...: “Com els 
déus de tants mites, la Humanitat ha deformat el món 
a la nostra pròpia imatge, i és aquesta imatge sovint 
espantosa que espero reflectir en el meu treball.”

https://caitlinhackett.carbonmade.com/

Referents



Igor Verniy, Krasnoyarsk, Russia.
Dove of Peace, 2012
Peces de metall reutilitzat. 25 x 40 cm 
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Igor Verniy
L’artista re-utilitza cadenes de bicicleta, engranatges 
de maquinària pesada, metall oxidat que prové de di-
verses parts de les actuacions i altres objectes que hagin 
estat part d’alguna cosa més gran i quotidià. El desgast 
dels materials coberts d’òxid per la pàtina del temps li 
donen una sensació de nostàlgia a les peces de Verniy. 

Alguns dels temes que han inspirat a aquest artista són 
forts simbolismes culturals, com ara el colom blanc, 
icona universal de la pau, el colom missatger que apa-
reix en la llegenda de l’arca de Noé i es pintada per 
Pablo Picasso al acabar la Segona Guerra Mundial, al 
Congrés Mundial de Pau el 1949. 

L’escultor, retorna la imatge de l’oblidat colom de la 
pau, amb una nova aparença. Nascut de metall, avui 
ascendeix al cel per esdevenir l’herald d’una nova era, 
fruit de la preocupació per l’atmosfera bèl·lica dels pa-
ïsos i l’odi que es respira per a pobles sencers.

https://www.facebook.com/IggyVerny

Referents



Cameron Stalheim, Sioux Falls, South 
Dakota, EEUU.
Merman, 2014.
Silicona, espuma, acer y acrílic. 10 m. 
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Cameron Stalheim
Per Stalheim, la principal meta de treball és provocar 
qualsevol reacció, materialitzant idees que formen part 
del subconscient humà. El seu treball es basa en el lloc 
on es troba l’oníric en el real, és per això que les seves 
obres semblen criatures mítiques sortides de somnis o 
malsons, fent que la fantasia es converteixi en alguna 
cosa tangible. Totes les seves peces posseeixen el seu 
propi discurs, però la figura humana sempre juga un 
paper important, fent que l’espectador se senti implicat 
en una realitat alterna.

Aquesta peça està anatòmicament inspirada en Colby 
Keller, una estrella de la pornografia gai convertit en un 
minven de gairebé 10 metres, fent una referència irò-
nica amb la interpretació fàl·lica de la cua i proposant 
una crítica cap al pensament de la societat amb l’ús del 
seu propi imaginari.

https://cameronsculpture.com/

Referents
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Anteriorment ja havia treballat amb idees relacionades 
amb el fake: la invenció de contes, monstres, situacions 
fictícies, representacions de conceptes a través de bes-
tiaris inventats, barreja d’estètiques… Però no va ser 
fins Element on vaig començar a donar més pes a tot el 
contingut conceptual que tenien les meves obres, i per 
tant a crear-ne les següents amb molta més càrrega tant 
visual com conceptual.

Element I. La mitología como reflejo de la realidad 
humana, 2016
En aquest projecte enfoco el meu interès per la ico-
nologia i la simbologia i el meu enamorament amb la 
lectura de les emocions humanes a nivell sociològic i 
antropològic; en una imatge il·lustrativa sobre un mite 
i una emoció determinada que ho interpreti d’una ma-
nera contemporània.

Aquí tracto una sèrie de tres representacions sobre 
les emocions humanes mitjançant metàfores amb l’ús 
d’animals. Per a això, faig ús de diverses fonts mitolò-
giques per assentar aquestes interpretacions sobre una 
base cultural.

Antecedents

3. Ira, 2016
Tinta, acuarela i esprai sobre paper. 
1’5m x 1m.

2. Agotar la vida, 2016
Tinta, acuarela i esprai sobre paper. 
1’5m x 1m.

1.La sumisivón de las ideas, 2016
Tinta, acuarela i esprai sobre paper. 
1’5m x 1m.
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Antecedents

El següent projecte del que vull parlar, és una muta-
ció que sorgeix de la sèrie Element I, del qual n’extrec 
diversos temes, tècniques, histories i finals oberts: Ele-
ment II.

Element II: Invaders, 2017
Invaders està directament connectat amb la obra que 
pertany a la sèrie Element I titulada 1. La sumisión de 
las ideas, un treball de il·lustració a tinta, que temàti-
cament fa referencia al mite de kraken, originari de la 
cultura marítima nòrdica.

Ironitzant el seu origen amb una situació contempo-
rània, faig una sèrie d’intervencions murals en les que 
uns estranys tentacles envaeixen poc a poc els carrers 
de la ciutat.

El simple fet de pintar-los en les parets, l’enfoco com 
un acte performatiu, en el que em poso una màscara 
feta amb elements del bosc i em col·loco dins el perso-
natge que realitza el contra-atac poètic.

Invaders. Intervenció 2/4, 2017
Stencil i esprai sobre mur. 1 x 5m.
Piscinas abandonadas de Castellnou, 
Rubí, Catalunya
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Tot i que Cycles contingui varies referencies contem-
porànies, utilitzo un sistema com el de la mitologia ori-
ental, en el que es redacta o predica en forma de contes 
o faules individuals, i a vegades relacionats entre ells. 
La inspiració sorgeix de l’obra 2. Agotar la vida, de la 
sèrie Element I, una obra que fa referència al mite japo-
nès sobre bake-kujira, la balena fantasma.

La meva intenció es crear un conte o una sèrie de con-
tes representats gràficament, que continguin un imagi-
nari de caràcter mitològic com a medi de comunicació. 
L’estructura sobre la qual treballo consisteix en una lí-
nia de temps cíclica en la que hi col·loco una represen-
tació personal sobre la evolució de les relacions entre 
l’home i l’animal, o la naturalesa en la seva totalitat. La 
tècnica te un paper protagonista en aquest projecte, ja 
que es el que em permet generar un discurs gràfic més 
complet. Mitjançant diverses tècniques aconsegueixo 
fer que formalismes com l’abstracció i la figuració es 
comuniquin entre ells i siguin fusionats de forma tant 
conceptual com formalment.

Antecedents

Cycles white, 2017
Tinta sobre paper
29 x 42 cm. cu.

Cycles black, 2017
Pirograbat en poliestirè sobre 
monotípia en paper
50 x 70 cm. cu.
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Antecedents

Escultura inspirada por la obre 3. Ira de la sèrie Ele-
ment I, en la que referencio a un mite de la cultura nòr-
dica; parlant sobre la bestia que provocaria el Ragnarök 
(l’Apocalipsi), el déu licantrop fenrir. 

En aquesta obra vull reflectir una espècie de profecia 
que actualment s’està complint. La violència humana 
es insensible davant l’estabilitat natural, i no la respec-
ta. L’ésser humà ha assolit nivells tals de violència que 
ni tan sols es capaç d’estar en pau amb si mateix. Les 
guerres socials i individuals (la inestabilitat de l’indi-
vidu com a ésser social), destrueixen civilitzacions, és 
la llei, i la llei del més fort està associada al poder eco-
nòmic.

Crust Wolf  és una de les moltes maneres de represen-
tar el patiment, el rancor, i la opressió que es pateix 
en els bàndols de la guerra entre l’home i tot el que el 
rodeja. La figura amb forma de llop es troba atrapada 
sota una pell d’arbre, simbolitzant a la bestia atrapada 

en l’home, retorçant-se de dolor i ràbia.

Crust Wolf, 2017
Escorça d’alzina surera, silico-
na, estructura de ferro.
120 x 70 cm.
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Aquesta peça de caràcter protèsic, pretén actuar sobre 
el pensament com un vincle entre una idea real i una 
d’irreal. Vull donar a entendre que hi a una història que 
està al nostre imaginari per la construcció del ideal es-
tètic, tot i que resulta desconeguda per als nostres ulls.

Per fer-ho jugo amb diverses dualitats, com són la 
combinació de materials naturals i manufacturats (es-
corça d’arbre copiada en alumini); o una estètica tribal 
i a la vegada industrial… Pretenc trencar amb idees 
preconcebudes de la construcció social, inserint amb la 
forma el material i la tècnica en el significat d’armadu-
ra, en origen un objecte funcional, però extreta en un 
context artístic, i museístic. Per posar així en qüestió la 
realitat eclèctica i anacrònica del home contemporani.

Utilitzo la tècnica de fosa a la cera perduda, per evo-
car l’antiguitat i la tradició dels materials. Combinar 
aquesta tècnica ancestral amb un material com l’alumi-
ni, dona a la peça un aspecte més futurista, industrial, 
quotidià i actual; això fa que es generi un punt d’in-
flexió, un diàleg entre èpoques i tradicions que repre-
sentaran l’acumulació de cultures i coneixements, i per 
tant, la contemporaneïtat.

Antecedents

Holmland, 2017
Alumini fos, cuir, reblons i sive-
lles d’alumini.
50 x 30 cm. 
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History of holmland, 2017  
Instal·lació de dimensions varia-
bles.

Ja que totes les meves peces estan connectades entre 
elles, vaig decidir posar-les en un context que les unís, 
un espai en el qual no poguessin quedar fora de lloc. 

El procés va consistir en crear un context museístic, 
en el que inserir totes les obres perquè entressin en sin-
tonia en una línia de successos ficticis, però verificats 
a partir de la creació de documents “trobats” al voltant 
del món per part d’un alter ego inventat: Erevas Áreu-
glof, a part d’altres proves fictícies que fessin referèn-
cia al que seria una realitat alternativa (passada, futura, 
o paral·lela). Així que tot aquest material deixaria de 
ser obra artística, per convertir-se en relíquies que es 
buiden dels seus significats originals per convertir-se 
en una cosa que acabem de conèixer, una nova mitolo-
gia, que pot ser que sempre hagi estat aquí.

Antecedents
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Holmland Citizens, 2018
Tècnica mixta .
50 x 30 cm. aprox. cada una. 

Per a les civilitzacions tradicionals les màscares estan 
relacionades amb el sagrat, representen energies còs-
miques i metafísiques; igual que la roba cerimonial i 
els complements que porten en els ritus. Vestir-se amb 
aquestes robes, màscares i atributs, significa encarnar 
les energies de la creació universal. Es tracta d’harmo-
nitzar amb la força universal i contactar amb forces in-
visibles que governen el món. No es tracta simplement 
d’una metamorfosi superficial, sinó que canvia l’acti-
tud al transformar-se en un altre ésser. Per exemple, 
qui es disfressa de tigre, creu convertir-se en felí i així 
descarregar la seva agressivitat. Aquestes actituds són 
tan pròpies de l’ésser humà que encara subsisteixen al 
món fragmentat en el qual vivim. Dos exemples clars 
són el maquillatge i les disfresses de carnaval.

En aquesta sèrie de peces he volgut utilitzar materials 
descontextualitzats del nostre entorn actual i industrial, 
amb materials naturals, i unint-los en el punt on con-
clou la convivència d’aquests dos contextos, l’ésser 
humà. A traves de l’estètica d’aquests objectes jugo 
amb el caràcter tribal i l’industrial nodrits de corrents 
literaris com el Cyberpunk o l’Steampunk.

Antecedents
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història i que la psique conserva molts rastres de les 
anteriors etapes del seu desenvolupament, per tant, és 
inevitable que els contenidors de l’inconscient exercei-
xin una influència sobre la psique. El símbol procediria 
no només del conscient, sinó de l’inconscient, estant en 
condicions d’unificar les dues parts.

L’exercici a resoldre parteix de l’extracció d’aquests 
símbols a l’experiència física. La practica de substituir 
allò “real” per allò “irreal” i que no signifiqui res dife-
rent en el nostre passat col·lectiu em fa plantejar varies 
preguntes: Què és allò real? El que explico? Com ho 
explico? El que sabem? El que creiem saber? 

Segons Antonín Artaud, la realitat es una convenció. 
Per ell, la imaginació és la realitat, els somnis, els pen-
saments i les emocions, no son menys reals que el que 
hi ha “fora” del món. La realitat és un acord com el que 
accepta el públic davant d’una actuació de teatre en la 
que durant un temps establert es pretén que el què estan 
veient es real. Per tant la realitat no es altra cosa que la 
experiència de cada un, no allò dictat per institucions, 
filosofies o ciències.
   
En posar en dubte la realitat que ens envolta, inevita-
blement poso en dubte què és la cultura, i em resulta 
encara mes atractiva la idea de modificar-la.

Com a resultat d’una profunda autoanàlisi em proposo 
fer una instal·lació que abasti temes com el conflicte 
entre l’home amb el seu entorn natural, i la fantasia 
amb trets literaris moderns i futuristes; i alguns trets 
mitològics. Treballant a partir d’elements reciclats, per 
tal de poder fer l’exercici de buidar de significat un ob-
jecte per omplir-lo amb un de nou. 

Les meves intencions van en la direcció de configurar 
una creença compartida amb referencies que ens resul-
tin familiars visualment i conceptualment. Per fer-ho 
he de treballar mitjançant un imaginari possible, alter-
natiu i universal. Sobre una línia de successos ficticis 
establerts en un imaginari cultural mundial: l’inconsci-
ent col·lectiu. 

L’inconscient col·lectiu, el símbol i  allò real
Un membre important pel que fa a la base teòrica del 
projecte es G. C. Jung, qui defensa el concepte de in-
conscient col·lectiu com un substrat heretat que com-
parteixen els essers humans de totes les èpoques i llocs. 
Aquest està construït per símbols que expressen un 
contingut que va més enllà de la raó. 

Jung defensa que la ment humana té la seva pròpia 

SÍMBOLS DE L’INCONSCIENT COL·LECTIU
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Símbols de l’inconscient colectiu

La cultura
Per molt que la evolució de l’home sigui exponen-
cial, el coneixement i la informació mai arriben a la 
major amplitud, i mai deixem d’estar dominats per la 
incertesa. És per això que gran part de la cultura està 
expressada mitjançant mites enlloc de científicament. 
Les antigues supersticions, eren símbols que miraven 
d’expressar adequadament allò desconegut del món i 
de l’ànima. I és pel mateix motiu pel que l’artista ex-
pressa la seva pròpia realitat a través de uns coneixe-
ments i unes experiències influenciades pel seu entorn. 
Com diu G. C. Jung:

“Es por ello completamente lógico que el poe-
ta recaiga otra vez sobre figuras mitológicas a 
fin de encontrar la expresión adecuada para su 
vivencia. Nada sería más errado que admitir 
que él, en tales casos, crea partiendo de un ma-
terial que le sobreviene; más bien crea partien-
do de la vivencia primordial, cuya oscura natu-
raleza precisa de las figuras mitológicas y, por 
lo tanto, atrae así ávidamente lo emparentado, 
a fin de expresarse en ello. La vivencia primor-
dial carece de palabras e imágenes, pues es una 
visión en el espejo oscuro. Es meramente po-
derosísimo presentimiento, que quisiera llegar 
a la expresión es como un torbellino de viento 

que capta todo lo que le ofrece y arremolinán-
dolo hacia arriba gana con ello figura visible.” 
[G. C. Jung, 1990:17 i 18]

NARRATIVA: ASPECTE MITOLÒGIC 

Què és la mitologia?
La mitologia és un mètode a través del qual s’adqui-
reix un inconscient col·lectiu. Es pot definir com un 
conjunt de mites relacionats entre si, que es tracten 
com a discursos o narracions relatius a una cultura, una 
època o creences de caràcter imaginari.

Aquesta apareix de forma prominent en la majoria de 
les religions, i en general està sempre relacionada amb 
alguna religió. És per això, que en la majoria de casos 
el terme mitologia sol relacionar-se a religions crea-
des per societats antigues (grega, romana, escandina-
va ...). Tot i així, és un terme aplicable en molts relats 
culturals, alguns considerats com a meres faules són 
reconeguts com religions per altres (neopaganisme, tri-
bus sud-americanes). Això suposa que el terme mite de 
vegades es consideri pejoratiu en estar interpretat com 
faula, o mentida.
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Per això, considero important tenir en compte tot el 
que abasta la mitologia; la cultura oriental és totalment 
diferent de la cultura occidental, igual com els trets cul-
turals dels indígenes són tan vàlids com els de la cultu-
ra industrialitzada. 

És per això pel que a la mitologia li hem atribuït múlti-
ples funcions al llarg de tota la història de la humanitat.

Quina és la seva funció?
Aquests relats estan basats en la tradició i la llegenda. 
La majoria són creats per explicar l’univers, l’origen 
del món i les coses, l’aparició de l’ésser humà, els fe-
nòmens naturals, i qualsevol cosa per a la qual no hi 
hagi explicació simple.

Molts no tenen un propòsit explicatiu i solen estar rela-
cionats amb una força natural o deïtat. Aquests exercei-
xen la funció de definir, i ensenyar una sèrie de valors.
Alguns es consideren històries reals sorgits de fets his-
tòrics que s’han anat modificant amb el pas del temps; 
generalment s’han anat transmetent de generació en 
generació de forma oral. D’altres no són més que una 
manera d’expressar conceptes i realitats de forma po-
ètica.
Encara que normalment molta gent relaciona a la 
mitologia amb cultures antigues o religions; no sem-

pre és així. Estic parlant de la mitologia moderna, on 
s’inclouen les pel·lícules, les sèries de televisió, les 
novel·les, còmics de super-herois... Aquests formen 
petits universos ficticis que adquireixen components 
mitològics que poden arribar a donar lloc a complexos 
esquemes filosòfics, i obrir nous debats sobre la nos-
tra “realitat”. Poso com a gran referència, la mitologia 
desenvolupada per J.R.R. Tolkien (1892-1973), H.P. 
Lovecraft (1890-1937), i les novel·les de Isaac Asimov 
(1920-1992), George Orwell (1903-1950), Orson We-
lles (1915-1985) i  Aldous Huxley (1894-1963) entre 
molts altres. 

Com funciona?
La característica principal de la mitologia és la trans-
missió d’informació reconeguda en una societat deter-
minada, generalment es visualitza en cultura (que no és 
igual a coneixement). Per transmetre tota aquesta in-
formació, són vàlides tota mena d’expressions culturals 
(la pregària, la poesia, la música, els ritus, els símbols, 
l’escriptura, la pintura, l’escultura ...).
Igual que la mitologia té diverses funcions segons el 
seu propòsit o origen, el seu efecte o funcionament 
també canvia segons la seva interpretació, i la cultura 
del receptor.
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Segons la tendència simbolista, l’element fonamental 
del mite és el símbol, un element tangible carregat de 
significació que es relaciona amb continguts arquetí-
pics de la psique humana, segons els quals aquests no 
han de ser objecte de creença sinó d’interpretació. Per 
tant, el mite té un contingut veraç, però no en la seva 
literalitat, sinó en les característiques mentals dels seus 
receptors.

Des d’un punt de vista funcionalista, la mitologia 
exerceix una funció social. Les cròniques no són repre-
sentacions de fets literals, sinó que s’interpreten com 
a representacions figuratives d’un sistema de valors. 
Presentant una justificació narrativa que parteix d’una 
base experiencial quotidiana (tradició), per establir uns 
valors amb els quals poder impartir l’ordre social.

La visió estructuralista (Lévi-Strauss), analitza la 
construcció i les estructures dels mites, trobant ele-
ments característics a través dels quals es produeix el 
significat. Segons això, el mite revela significats en la 
seva estructura profunda que es repeteixen. És a dir, 
que el significat és produït i reproduït mitjançant diver-
ses pràctiques i fenòmens que serveixen com a siste-
mes de significació.

La mitologia com a llenguatge 

“Des del principi em va semblar que la noció 
de mite dóna compte d’aquestes falses evidèn-
cies. En aquell moment jo entenia la paraula en 
un sentit tradicional; però ja estava persuadit 
d’alguna cosa del que he intentat després ex-
treure totes les seves conseqüències: el mite és 
un llenguatge.
En acceptar com autèntic que l’home de la so-
cietat burgesa es submergeix a cada moment 
en una falsa naturalesa, la mitologia intenta 
trobar, sota les formes innocents de la vida de 
relació més ingènua, la profunda alienació que 
aquestes formes innocents tracten de fer passar 
inadvertida . El desvela-ment que produeix la 
mitologia és, per tant, un acte polític; en una 
idea responsable del llenguatge, la mitologia 
postula la llibertat d’aquest. Sens dubte que en 
aquest sentit la mitologia és un acord amb el 
món, però no amb el món tal com és, sinó tal 
com vol fer-se.” [Barthes, 2000:137]

Roland Barthes no es refereix als mites com històries 
acabades, segons la seva teoria, en l’actualitat, el mite 
és un llenguatge, és un sistema de comunicació subjec-
te a unes condicions lingüístiques que el caracteritzen. 

Narrativa: Aspecte mitològic
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Per tant, qualsevol objecte pot ser susceptible de con-
vertir-se en mite. Els mites no són naturals, són creats 
per l’ésser humà, sempre amb una intenció concreta, la 
de transmetre un missatge. És per això pel que la mito-
logia és un llenguatge que pot ser aplicat en múltiples 
situacions segons certes condicions.

El mite s’adhereix al concepte i el buida del seu signi-
ficat, deixant solament el significant, per alimentar-se 
del seu contingut i cobrant la seva pròpia entitat i for-
ma a partir d’aquest. És a dir, que el signe buida el seu 
contingut per a albergar un significat diferent i consti-
tuir un nou signe: el mític. Partint d’aquesta teoria, puc 
agafar els signes de la cultura contemporània i conver-
tir-los en nous signes mitològics, sense que perdin del 
tot el seu significat original.

EL FAKE 

Vivim en un món en què el coneixement i la infor-
mació mai arriben a un límit. Tot i així, sabem que la 
nostra realitat està dominada per la incertesa, les emo-
cions i la por, per tant, part de la nostra cultura pot ser 
expressada a través de mites i no només científicament.

Tinc com a objectiu crear una cultura configurada de 
forma que ens sentim reflectits en ella d’alguna mane-

ra, utilitzant elements de la cultura col·lectiva. Per in-
serir elements inexistents, representatius de successos 
reals és a dir, crear cultura a través de cultura, i unir 
l’aspecte mitològic amb un context cultural actual.

Què és el fake?
El concepte del fake en el mon de l’art, es troba en la 
fina línia entre la ficció i la veritat, ja que actua mitjan-
çant un llenguatge que relacionem amb la manera en la 
que s’expressen les noticies en camps que culturalment 
hem adoptat com “reals” o “verídics”. El fake utilitza 
aquest llenguatge per plantejar una situació irreal que 
es troba en un límit confós en el que l’art té una funció 
real, i acostuma a plantejar qüestions sobre com cons-
truïm la credibilitat i com es generen valors de veritat 
en la societat.

Les meves intencions són impulsades pel mateix que 
impulsa a Erwin Piscator amb el teatre polític, o el te-
atre de la crueltat d’Artaud. Utilitzant l’experiència fí-
sica com a representació de la realitat, jugant amb que 
la realitat no és altra cosa que l’experiència de cada un, 
i no el que està dictat per certes institucions, filosofies 
o ciències. Tot i que en això és intrínsec l’inconscient 
col·lectiu, com un substrat que comparteixen els éssers 
humans de totes les èpoques i llocs, construït per sím-
bols amb els que s’expressa un contingut de la psique 
distant a la raó.
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Tipus de fake
Per resumir les múltiples formes en les que es pot pre-
sentar el fake, vull parlar de la exposició Fake. No es 
verdad, no es mentira comisariada por Jorge Luis Mar-
zo. En la qual obres de 50 artistes es reuneixen en una 
exposició dividida en quatre seccions:

La secció dels Heterònims presenta obres inventades 
secretament per un autor (ortònim) amb la intenció de 
que siguin percebudes com a realment existents.

La secció dedicada a les Infiltracions presenta pro-
jectes que treballen com paràsits, capaços de projectar 
aquests somnis de credibilitat de la societat.

La secció dedicada a les Docuficcions ens ofereix do-
cumentals falsos que busquen desemmascarar els for-
mats d’autoritat, utilitzant les tècniques, els codis i les 
convencions del documental per aparentar ser-ho.

La exposició acaba amb els Descrèdits, amb exposi-
cions falses presentades en museus i que acaben expo-
sant la ficció i la fragilitat del seu poder.

Com dur a terme el fake
Per dur a terme el fake vull tenir en compte una sè-
rie de premisses, com el context no artístic on situar 

la pràctica, l’adaptació d’aquesta a l’entorn, el recol-
zament documental que aporti un cert grau de valida-
ció, i treballar mitjançant símbols del nostre imaginari, 
extraient-los i presentant-los físicament acompanyats 
d’un context arqueològic i per tant realista, amb una 
sèrie de documents de caràcter científic que recolzin el 
descobriment.

CONCEPTE SOCIAL

Per crear un context, mitjançant objectes que ja formen 
part del nostre imaginari col·lectiu, he de descontextu-
alitzar aquests elements, re col·locar-los, i unir-los amb 
un fil conductor.

Aquest fil es la crítica a la evolució humana pel que fa 
a la seva relació amb l’entorn natural. Ironitzant amb 
l’aspecte mitològic i folklòric, un pensament o un re-
flex contemporani.

Trets i valors de la contemporaneïtat 
Arribats a aquest punt vull parlar sobre la mitocríti-
ca, un sistema d’interpretació antropològica de cultu-
ra ideat per Gilbert Durand, un antropòleg, iconòleg, i 
crític d’art. Combinant models de teories existencialis-
tes, marxistes i estructuralistes, Durand presenta aquest 
mètode de crítica literària centrada en el relat mític. 

El fake
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Aquesta teoria proposa un acostament al simbòlic i el 
seu significat mitjançant l’anàlisi de les estructures del 
nostre imaginari. Enteses com relacions entre les pulsi-
ons subjectives del nostre ésser amb les pulsions objec-
tives relacionades amb el nostre entorn social.

Arran d’això, sorgeix la mitocrítica cultural, ideada 
pel teòric Jose Manuel Losada, que crec que ens dóna 
una idea més concreta sobre com s’aplicaria avui dia la 
mitologia:

“La mitocrítica, disciplina que estudia los mi-
tos (la mitología los contiene, como un pan-
teón sus estatuas), es por naturaleza interdis-
ciplinaria: une las aportaciones de la teoría 
literaria, la historia de la literatura, las bellas 
artes y las nuevas formas de difusión en la era 
de la comunicación. Asimismo, acomete su 
objeto de estudio desde su interrelación con 
otras ciencias humanas y sociales, de manera 
particular la sociología, la antropología y la 
economía. Se justifica entonces la necesidad 
de un acercamiento, de una metodología que 
permita comprender la complejidad del mito 
y sus manifestaciones en la época contempo-
ránea.”

Basant-me en aquesta teoria, per poder realitzar una 
anàlisi dels mites en les manifestacions culturals con-
temporànies, he de tenir en compte tres factors:

La globalització (sense la qual és impossible conce-
bre el món contemporani). Hem de tenir en compte els 
nous suports tecnològics accessibles a tothom, que do-
nen pas a la tecnologia de la informació, per això es 
veuen implicades a gran escala en la producció d’ideo-
logies que deformen la percepció de la literatura i l’art.

La immanència: tradicionalment les religions han in-
clòs en el seu missatge el concepte transcendència. El 
mite servia per transmetre una sèrie de valors culturals, 
ètics... i és mitjançant la mitocrítica amb la qual s’ha de 
generar les eines per identificar la transcendència asso-
ciada els mites.

El consum: En la societat consumista, el mite s’ha 
convertit en un producte de consum, subjecte a les 
lleis d’oferta i demanda. Les campanyes publicitàries 
uneixen el significant dels seus productes a valors de-
sitjables, configurats com mites culturals. Aquí s’iden-
tifiquen personatges cèlebres com objectes mitificats, 
relacionats amb la idea d’excepcionalitat.
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Experiència cultural com a ésser contemporani
L’adaptació de l’aspecte mitològic amb preocupacions 
contemporànies, donen pas a la reflexió sobre una cul-
tura que barreja un model religiós i una redacció mito-
lògica amb elements estètics moderns i industrials.

Per contextualitzar, i respondre a la pregunta sobre 
com crear una mitologia contemporània, abans he de 
preguntar-me quins són els valors, i els trets de la soci-
etat contemporània.

Crec que puc posar-me a mi mateixa com a exemple 
del que és la contemporaneïtat. El meu interès per unir 
tota la nostra petjada d’un passat en un present no és 
més que aquest intent desesperat de recuperar i pre-
servar tot allò que forma part de nosaltres. Crec que 
un dels valors més destacables de la nostra època és 
aquest, la immortalitat de l’espècie i la història huma-
na.

És un tret que separa la modernitat de la contempora-
neïtat, ja no volem refer el món, no volem trencar-ho 
tot i refer el nostre propi significat, això ja ho vam fer, i 
està reflectit en grans moments de la història.

Sota el meu punt de vista des del qual porto a terme 
aquest projecte, la contemporaneïtat es podria resumir 

en dues paraules: cultura eclèctica. Estem ancorats en 
un present continu en el qual es barregen i intenten 
conviure moltes idees contradictòries.  Crec que co-
existeixen diferents mons en un mateix temps.

Post humanisme
La societat està enfocada per avançar cap a la supre-
macia de l’ésser humà, que ja no resulta estar basada en 
la supervivència, sinó en el prevaler. 

L’objectiu és en primer lloc, la immortalitat, el man-
tenir-se sempre jove i bell, augmentar l’esperança de 
vida, encara que això alteri l’equilibri natural de les 
coses i es produeixi la superpoblació, entre d’altres 
desastres... Això està directament relacionat amb la era 
digital que estem vivint, la qual ja no aconsegueix cau-
sar sorpresa pel que fa a l’evolució en la tecnologia, i ja 
gairebé res és impossible. Estem en un constant avanç, 
que ens acosta cada vegada més a la vida biònica, i 
a l’antropomorfisme de les màquines. Poso d’exemple 
les pel·lícules Ghost in the Shell (2017), i Blade Run-
ner (1982 i 2017), I, Robot (1950), The Matrix (1999) i 
sèries com Black mirror.(2011).

La petjada
I encara que els avenços en la tecnologia siguin espec-
taculars i renovadors, l’ésser humà no pot deslligar-se 

Concepte social
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del seu passat. La intenció de conservar la vida humana 
està lligada a conservar també el que fa l’humà, és a dir 
la nostra petjada en la història. Per tant, ens trobem da-
vant d’un paisatge contemporani carregat d’anacronis-
mes, en què la memòria històrica és cada vegada més 
important, fins al punt en que conservem records arqui-
tectònics relacionats amb grans traumes de la humani-
tat (holocaust, guerres...). No només això, la petjada 
es a tot arreu, tant en els museus, com en la moda, el 
turisme, la llei... Ens encanta portar l’última tecnologia 
en smartphones, però a la butxaca d’uns pantalons vin-
tage, i anar amb segway a visitar monuments històrics. 
Per això dic que la cultura contemporània, no és més 
que una sèrie d’anacronismes i contradiccions, en un 
intent de renovar i alhora mantenir. Vivim immersos en 
l’estètica de rebuig, en els rastres d’una civilització en 
constant canvi.

La societat i el seu entorn
“Sólo el hombre, entre los animales, posee la 
palabra [...]. la palabra existe para manifestar 
lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y 
lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos 
frente a los demás animales: poseer, de modo 
exclusivo, el sentido de lo Bueno y lo malo, 
de lo justo y lo injusto y las demás apreciacio-
nes.” [Antich, 2011:11]

És cert que des del punt de vista arqueològic es consi-
dera que l’ésser humà evoluciona de manera superior 
a la resta d’espècies en el moment en que es posa de 
peu i comença a inventar objectes; però es des que té 
vocabulari, que l’home decideix què i com són les co-
ses, posa nom a les idees que creu que són veritat o que 
més li convenen. Es podria dir que el fet culpable de la 
supremacia de l’home es el poder de la paraula, és qui 
controla la subordinació de les idees. D’aquesta mane-
ra, qualsevol forma és susceptible de ser modificada en 
quant a les necessitats més bàsiques i més egoistes. En 
la mitologia hi ha molts relats que participen de la ins-
tauració de la por en la societat com a forma de control, 
com ho fa el sistema eclesiàstic amb el catolicisme, o la 
política amb els discursos buits.

“En las últimas tres horas del día,
Dios se sienta y juega con el Leviatán, Como 

está escrito:
 “tú has hecho el Leviatán para jugar con él.” 

Talmud, Avoda Zara”
 [Agamben, 2005: 9]

Intromissió de l’home en l’hàbitat natural
El poder de l’home és practicat mitjançant la domes-
ticació, del control humà sobre la vida natural. La do-
mesticació assegura l’apropiació i la conservació de la 
vida, però en aquest cas es troba ordenada d’acord amb 
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la supervivència del que és humà, deixant el dret ani-
mal en un segon pla.

“Per què la sobirania política [...] es presenten 
tan aviat com allò que s’eleva, per sobre de la 
vida natural de l’animal, i tan aviat (o simultà-
niament) com la manifestació de la bestialitat 
humana?” [Antich, 2011: 10]

Des de fa segles, l’ésser humà manté una relació je-
ràrquica amb la resta de la natura. De tal manera que 
la vida del què animal es troba entre les seves mans, 
fent de l’animal objecte d’interès. Així, el gos es con-
verteix en l’ombra de l’amo, la vaca es converteix en 
menjar, el tigre en espectacle... Això és l’apropiació i 
domesticació del què animal, no només de forma física 
sinó també espiritual, pel que fa al robatori de la seva 
llibertat com a ésser natural. Hi ha un sentiment, un 
abús d’intel·ligència humana.

Quan l’home parla, es dirigeix a l’animal que hi ha en 
si mateix. És a dir, la idea d’animal concebuda i instau-
rada per l’home, per què és ell qui posseeix la paraula. 
Es pren la figura animal com una cosa “usable” també 
a nivell teòric.

D’altra banda, es nega la idea d’animalitat en l’home, 
i el seu origen salvatge. Atribuint la condició emocio-

nal humana en l’animal. Això ens porta com a resultat 
milers d’anys de creences mitològiques, simbologies 
animals, representacions artístiques i llargues investi-
gacions sobre el seu cos i ment, arribant a nivells d’in-
tromissió a la intimitat de l’animal de forma violenta, 
ridícula i cruel.

Visió d’allò animal
Igual que a la mitologia, els humans seguim atribuint 
pensaments, sentiments i comportaments humans, no a 
l’animal en si, sinó a la idea d’animal. Per això en l’ac-
tualitat som els directors d’una obra macabra en què els 
actors són els animals.

Contínuament, ens trobem amb la projecció de la 
personalitat humana en animals d’altres espècies, en-
carnant-hi la moralitat humana sobre d’un comporta-
ment que és totalment salvatge. El problema està en 
els avenços de les eines de comunicació, i és que s’ha 
col·locat davant la figura animal un gruix filtre dels 
nostres propis sentiments i necessitats, mostrant esce-
nes i perspectives descontextualitzades i distorsionades 
dels animals. 

Negació de l’animal en l’home
És curiós com ens prenem la llibertat de decidir què és 
el que senten els animals, de forma totalment indiscri-

Concepte social
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minada, però podria ser més greu la negació que s’apli-
ca a la concepció animal en relació als humans, quan 
realment formem part de la mateixa línia evolutiva.

Els que descriuen l’animal com no-humà, el referen-
cien com el seu oposat, el seu pol negatiu, perquè ens 
separen la raó, la consciència o el pensament. Per tant 
l’animal és la negativa en relació a l’home, per ser di-
ferent.

Això succeeix a conseqüència de la impossibilitat de 
fer experiència (viscuda / sentida) dels homes per part 
dels animals i viceversa. Però tota enunciació sobre els 
animals només es pot fer des del lloc de l’home. Aquí 
rau la idea d’alteritat sobre el animal.

“[...] l’animalitat, la salvatgeria, l’estrangeria 
essencial: la confrontació de l’alteritat, la prò-
pia i l’altra. L’alteritat altra. [Antich, 2011: 17]

També el monstre, com l’animal, ha estat dispositiu 
de alterització durant segles, en aquest context, “el 
monstre” és allò que rebutja adaptar-se a la forma. En 
un sentit antropocentrista, el que no és home, el que 
és diferent a ell, és un monstre, és l’altre, l’estranger, 
l’enemic...

“El animal és anòmal, no és l’altre del que 
és humà, una emulsió real i diversificada.” 
[Antich, 2011: 18]

Es comprèn el monstruós com aquella mixtura de dues 
espècies (porc i carner...), mostrant el prohibit i l’im-
possible en una imatge negativa de l’alteritat.

home – animal
vida – mort
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 “La máquina del fango es un método de desle-
gitimización del adversario. Toma formas muy 
curiosas, revelando aspectos de su vida priva-
da que, a veces son mínimos. Como pequeñas 
salpicaduras de fango. Para deslegitimizar a 
alguien no es necesario sugerir que había ase-
sinado a su abuela, basta decir que ha hecho 
alguna cosa normalísima. Pero el simple hecho 
de decirlo arroja una sombra de sospecha. [...] 
El auténtico fango es esta pasividad de los con-
sumidores de noticias.” [U. Eco, 2015]

MITE COM A OBJECTE, 
OBJECTE COM A MITE

Abans de començar a tractar el capítol metodològic, 
voldria fer algunes consideracions. Per dur a terme la 
instal·lació em proposo realitzar una sèrie d’objectes, 
cadascun d’ells amb la seva pròpia funció i caràcter, 
unificats a través de la estètica i la materialitat de la que 
parlen Toni Craigg i Fontcuberta.

Començaré a parlar de la peça principal, que actua com 
a contenidor de tots els símbols dels que he estat par-
lant.

Hi ha moltes maneres de classificar els mites segons la 
seva temàtica: fundacionals, teogònics, cosmogònics, 
antropogènics, històrics, culturals, etiològics, morals... 
i els mites escatològics, que son aquells que parlen so-
bre el futur, habitualment relacionats amb suposades 
catàstrofes que estan per venir. 

Una de les formes de donar força a la imatge que pro-
poso és introduir la idea de l’apocalipsi en el context, 
un concepte latent en totes les cultures damunt la terra 
a causa de la incertesa que pateix l’home davant del 
seu destí, des del llibre de les Revelacions de sant Joan 
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Metodologia i procés de treball

contingut dins el Nou Testament, fins al retorn de May-
treya en el budisme, passant per les 7 profecies dels 
maies i les de Nostradamus, i com no el Ragnarök en 
la mitologia nòrdica, entre moltes.

No pretenc crear una profecia sinó tot el contrari, ex-
plicar una història. La idea del Apocalipsi trepitja amb 
força sobre el nostre imaginari però tampoc parlaré 
d’un escenari apocalíptic relacionat amb grans catàs-
trofes, guerres i tragèdies que ens porten a la extinció 
de la humanitat. La meva intenció es crear un escenari 
post apocalíptic, que es relaciona amb preocupacions 
més actuals i temes com la supervivència de l’home 
i una nova era, perquè la realitat que ens envolta es 
tant grotesca com les previsions dels nostres ancestres. 
Com es fa en grans exemples cinematogràfics com Mad 
Max: fury road (2015), The book of Eli (2010), Chil-
dren of men (2006), Akira (1988), I’m legend (2007), 
Stalker (1979), Planet of the apes (1968), Delicatessen 
(1991), IO (2019)...

L’ARCA

El símbol que utilitzo és una forma de vehicle habi-

table, que funciona com a recurs de salvament, una 

via d’escapatòria de la tenebrositat de la situació apo-

calíptica, el que ens pot recordar a la historia bíblica 

de l’arca de Noe que utilitza per sobreviure al diluvi 

universal.

Es tracta d’una estructura que genera un espai interi-

or, una espècie de nau en la que el visitant pot entrar i 

sentir-se protegit. Aquest vehicle té un caràcter similar 

al de la pel·lícula El castell ambulant (2004). Una sèrie 

d’elements afegits fan que aquest refugi es converteixi 

també en un vehicle amfibi, que gràcies al timó i les ro-

des pot desplaçar-se per terra, les ales donen a entendre 

que pot volar, i part de l’estructura té forma de costelles 

de vaixell, així instauro també la idea de que pot viat-

jar per aigua. En la nostra ment apareix la possibilitat 

de desplaçar-se per terra, mar i aire. Totes les formes 

conegudes per l’home per fugir del perill.
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Materials reutilitzats
Una de les premisses principals a l’hora de treballar 
és fer-ho tot, en la mesura del possible, amb materi-
als re-utilitzats, recuperats i reciclats. Aquest recurs, 
m’ajuda a denunciar la idea de la superproducció de 
residus i deixalla, i a comparar els residus de la natura-
lesa amb els dels éssers humans. Utilitzant i revertint el 
mateix problema com a possible solució per a la super-
vivència.
El que aconsegueixo amb aquesta reutilització de ma-
terials es aquesta estètica eclèctica de la que parlava al 
començament de la memòria. Amb materials descon-
textualitzats i amb orígens diversos.

Recol·lecta de material
 El mètode de treball que utilitzo és bastant diferent al 
que havia fet servir fins ara, ja que les meves intenci-
ons són crear a partir d’elements trobats. No puc partir 
d’una idea preconcebuda, sinó que les idees sorgeixen 
segons els objectes que trobo. He fet diferents recorre-
guts, alguns frustrants i sense resultats, i altres exito-
sos. Passant expressament per deixalleries, recol·lectes 
de materials d’entitats privades, caminant pel carrer, i 
el bosc, o inclús sense esperar-ho i trobar elements que 
em podien servir. He adoptat una actitud oberta de mi-
rar sempre al meu voltant, perquè mai puc saber si em 
trobaré amb alguna cosa que em pugui interessar. 
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L’arca

Desconstrucció
El següent pas és la desconstrucció d’alguns elements, 
per tal de trencar totalment amb la forma original i par-
tir de peces reconeixibles per poder utilitzar-les amb un 
altre objectiu.

Pluja d’idees
L’obra central del projecte tindrà unes dimensions i un 
pes considerables, així doncs, no puc partir simplement 
dels objectes que trobo, per tant he treballat una plu-
ja d’idees de quin podria ser el seu aspecte, per tal de 
poder construir una estructura resistent sobre la qual 
treballar. Tenint en compte problemes logístics que po-
den sorgir, com el transport, el pes, les mides, la segu-
retat i per tant l’opció de treballar amb materials ma-
nufacturats en el cas de que la situació ho requereixi, 
i treballar dins uns paràmetres dimensionals segons el 
vehicle propi que utilitzaré en el cas hipotètic d’haver 
de transportar la peça.
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Després d’haver fet les planificacions degudes, inicio 
la construcció del  vehicle. Començant per una base 
de ferro recoberta amb retalls de ferro per tal de fer un 
terra sòlid, i unes rodes amb eixos independents fets a 
mida. I continuant amb la construcció de dues estruc-
tures (una al damunt de l’altra) que es convertiran en 
les parets que separen l’espai interior de l’exterior a 
través d’anar recobrint els espais buits amb tota mena 

d’objectes.

L’arca
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L’arca

Memòries del futur, 2019
Construcció  de ferro, tela, pvc i 

altres metalls.
350 x 225 x 270 cm.
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L’arca
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PLÀNOLS CONSTRUCTIUS I FOTOGRAFIES

Tot i tenir l’objecte físic davant de tots els nostres sen-
tits, l’espai en el que es troba, dóna a entendre que es 
tracta d’un objecte artístic, però com que la documen-
tació constructiva forma part de l’escenari, introdueix 
en la nostra ment la idea de funcionalitat, de que aquest 
objecte que estem veient té una raó de ser més impor-
tant. De la mateixa manera les imatges, no pel que hi 
ha fotografiat sinó en la seva corporalitat, referencien 
a la realitat igual que el que dona credibilitat a una no-
tícia periodística és la imatge, la fotografia. En aquest 
cas, els símbols són els plànols i les fotografies, la do-
cumentació real de l’objecte exposat, i el caràcter de 
l’inventor que atorguem al creador d’aquestes imatges.
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QUADERN DE BITÀCOLA

Per complementar l’experiència constructiva reflec-
tida en els plànols, escric un quadern de bitàcola, un 
símbol, un diari en el que parlo des del punt de vista 
d’un alter ego, un personatge que es troba en guerra 
amb el motiu de la seva supervivència en un paisatge 
desesperançador. 

Les pàgines del diari, de la mateixa manera que els 
plànols, segueixen el mateix sistema de reciclatge que 
utilitzo en la peça principal, estan fetes a partir de la 
reutilització d’uns plànols d’arquitectura delineats a 
mà entre els anys 70 i 90.

Hi ha una línia molt fina entre el contingut real i l’in-
ventat que configura les pàgines del quadern, ja que 
tot surt de la meva pròpia mà i la manera en que tre-
ballo físicament és la mateixa que descric en el qua-
dern, així com els temes que em preocupen també hi 
estan expressats. Però per altra banda barrejo en aquest 
contingut, històries i experiències que no han succeït 
realment, i estan infiltrades en el text a fi de crear-li un 
context a la peça i al nostre personatge.

En iniciar el diari, plantejo una breu declaració d’in-
tencions amb la funcionalitat d’escriure sobre aquestes 
pagines. Reflecteixo un instint de supervivència que 

apareix amb la preocupació sobre la pròpia vida i el 
seny, després d’introduir la idea de l’apocalipsi.

Poso en dubte la meva realitat i la realitat que m’en-
volta, igual que poso en dubte els valors de la societat 
i denuncio la supremacia de l’home en relació al seu 
entorn, culpant-lo així de les terribles conseqüències a 
les que m’he de enfrontar.

Els textos del diari estan acompanyats per una sèrie 
d’il·lustracions que funcionen com a símbols i metà-
fores visuals que expliquen les seves pàgines, i van lli-
gades a uns textos escrits amb símbols inventats, que 
queden justificats en el seu contingut.

Aquesta simbologia configura un abecedari, i consti-
tueix un vincle entre la constructora de l’arca i l’arque-
òleg Erevas Áreuglof, un personatge inventat al que 
dono vida a través d’una sèrie d’objectes i documents 
trobats. Aquest abecedari relaciona textos de les inves-
tigacions de l’arqueòleg amb l’experiència de la cons-
tructora, i els conceptes socials dels que parlo amb la 
realització d’aquest projecte.

Les troballes de la protagonista donen la volta a ide-
es que ella tenia establertes com a vertaderes, posa en 
dubte els seus coneixements i el motiu de la seva exis-
tència amb l’aparició de nous símbols.

Plànols constructius i quadern de bitàcola
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Les pàgines d’aquest diari acaben en el dia 3649, el 
dia que la supervivent acaba el vehicle i passa la seva 
ultima nit en la terra àrida on ha estat els últims 10 
anys. Amb aquesta conclusió, la informació aportada 
i els símbols creats, l’espectador es capaç d’imaginar 
qualsevol possible final, i tots seran vàlids.
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He passat moltes hores endinsant-me dins les meves 

mitologies, entrant en conflicte amb els meus valors i 

amb mi mateixa. M’he convertit en una supervivent i 

he après a solucionar aquests conflictes, donant forma i 

trobant els punts en comú entre els meus pensaments i 

les intencions de materialitzar-los, i així definir la meva 

pràctica artística.

Trobo que aquest projecte tanca una fase que ha durat 

anys, en els que he anat unificant els meus interessos 

a la vegada que s’anaven ampliant, i he pogut posar 

damunt el paper el resultat d’aquesta exhaustiva inves-

tigació, donant pas a nous projectes i propostes artísti-

ques.

Gràcies a tot aquest procés he après múltiples formes 

de treballar, moltes tècniques i mètodes de treball amb 

els que expressar-me, i a mantenir sempre la porta 

oberta davant dels materials i objectes que se’m propo-

sin en el meu camí artístic.
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