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“Què fa que sigui tan difícil, a vegades, decidir cap a 
on caminem? Crec que hi ha un magnetisme subtil 

a la Natura, el qual, si ens hi dirigim de manera 
inconscient, ens guiarà de manera correcta.”

(Thoreau, 2017, pg. 53)
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Resum

Abstract
Walking at home has been born in a challenging social period, in which I have 
felt compelled to finish a stage prematurely. Understanding the action of wal-
king as an artistic work, I aimed at establishing a dialogue through the gene-
ration of a pathway. Facing up a global pandemic and being locked down in 
my territory, I have endured my doubts using the act of walking not only as an 
artistic work but also as a space to reflect and withstand.

Key words: walking, territory, dialogue, nature, landscape, human geography, 

contemporary art. 

Caminar per casa neix en un moment social complex, en el que em veig obliga-
da a tancar una etapa abans d’hora. Amb la consolidació de l’acció de caminar 
com a pràctica artística, em proposo establir un diàleg a partir de generar un 
recorregut. Enmig d’una pandèmia mundial i sense poder sortir del meu terri-
tori, intento fer-me còmplice dels meus dubtes utilitzant el caminar no només 
com a pràctica artística, sinó que al mateix temps com un espai de reflexió i 
resistència.

Paraules clau: caminar, territori, diàleg, natura, recorregut, geografia humana, 
art contemporani.



Considero que aquest Treball de Final de Grau forma part d’un llarg diàleg que 
mantinc amb el territori. Aquesta conversa va néixer amb un debat intern sobre 
la relació amb l’entorn i la capacitat de localitzar-se o situar-se en un indret con-
cret d’un mapa. En sí, el punt de partida és la crisi que em va provocar el trasllat 
a Barcelona per estudiar Belles Arts. Aquest canvi de residència em va generar, 
ara fa quatre anys, una desconnexió entre l’espai i jo com a conseqüència d’una 
onada d’estímuls permanent que vaig rebre a l’arribar a la metròpolis.

La crisi em va despertar un interès artístic a partir de la lectura de Els cims pen-
samenters (Perejaume, 2004). L’obra em va empènyer a protagonitzar diverses 
accions a l’entorn de Valls, el meu poble. Així doncs, l’entesa que es va fonamen-
tar entre el territori i jo a causa de la realització d’accions artístiques, va ser el 
preludi per teixir una llarga conversa en què tot confluïa a partir d’una mateixa 
pràctica: el caminar.

Aquesta conversa és present a hores d’ara i està en trànsit constant. Encara em 
trobo en un context d’incertesa amb el meu entorn, qüestionant-me la relació 
que mantinc no només amb el poble sinó també amb la ciutat, vivint els llocs i 
els paisatges i intentant comprendre’ls en la seva plenitud per poder-hi formar 
part i amb la finalitat d’aconseguir una vivència plena del territori que m’envol-
ta.

Aquest conflicte d’identitat m’ha permès implicar-me cada vegada més activa-
ment amb el meu entorn. De fet, en aquest context, em sento molt identificada 
amb un breu text de la filòsofa catalana Marina Garcés. A La honestidad con lo 
real (2011) Garcés proposa una implicació activa del subjecte per arribar a ser 
més exigents i honestos amb el món (polític, cultural, artístic...) que ens envolta. 

Introducció
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“Ser afectat és aprendre a escoltar acollint i transfor-
mant-se, trencant amb quelcom d’un mateix i recom-
posant-se amb aliances noves.” (Garcés, 2011, pg.2) 



El caminar, però, l’acció que sens dubte m’ha permès pensar i definir-me com 
a habitant de diversos indrets, s’ha vist interrompuda durant els últims mesos 
per la pandèmia mundial de la COVID-19. El virus ha provocat el confinament 
durant gairebé dos mesos a casa i la conseqüència de generar un gir inesperat 
a les diverses pràctiques que havien estat plantejades prèviament a l’hora de 
desenvolupar aquest projecte de final de carrera.

La COVID-19, doncs, ha modificat en molts aspectes aquest treball, tot i això, 
no considero que hagi sigut quelcom negatiu, en aquest cas en concret, ja que 
m’ha permès raonar amb més calma i meditar el per què de les meves passes, 
unes passes estancades en un punt en concret i obligades a conviure en la im-
mobilitat d’un territori que tant m’he qüestionat durant els últims quatre anys. 

D’aquest encreuament entre les experiències viscudes en relació al territori i 
l’art i la situació social actual en sorgeix la idea de resseguir el perímetre del 
meu poble en bucle, on gairebé l’acció de caminar neix com una excusa per 
seguir pensant, investigant i escrivint. 

Durant els últims anys, he caminat amb la finalitat de defensar la rellevància 
dels territoris en una societat globalitzada i, sobretot, amb l’objectiu de definir 
l’espai geogràfic – en essència – com a espai existencial i entendre’l com a càp-
sules carregades d’emocions. 
Entendre el caminar com una pràctica artística m’ha permès, doncs, compren-
dre els territoris que m’envolten des d’un punt de vista antropològic, artístic i 
filosòfic tenint molt present el concepte de la geografia humana.   
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Són diversos els factors que han determinat la possibilitat d’entesa entre la na-
turalesa i jo i que són la columna vertebral de la meva pràctica actual i la base 
del discurs que he anat teixint.
Aquests factors han estat alhora obstacle i pont i, tal i com es constata a la me-
todologia dels diversos projectes realitzats al llarg dels últims tres anys, han es-
devingut producte de prova i d’error constant. El caminar, doncs, m’ha permès 
errar i dilatar la idea de tots aquests elements al qüestionar-los contínuament. 

L’espai, el temps, la casa... Sense tots aquests conceptes el projecte no tindria 
sentit ja que cada un d’ells ha sigut essencial en la seva totalitat i han sigut la 
conseqüència de cada una de les decisions preses en aquesta ruta al voltant del 
meu territori. 

Considero també necessari destacar que no només han sigut aquests factors 
els que han permès el desenvolupament d’aquest Treball de Final de Grau. Un 
altre punt molt important ha sigut la pròpia Universitat, concretament el parxís.

Estructures de suport per a criatures vulnerables (2018) és un breu text de Cate-
rina Almirall que parla de la importància de la col·lectivitat. En concret m’agra-
daria recuperar un breu fragment que Almirall extreu del llibre El arte como 
experiencia (1934) de John Dewey: 

Contextualització 
i enllaç d’idees

12

“La vida es produeix en un ambient: no només en aquest, 
sinó a causa d’aquest, a través d’una interacció amb el ma-
teix. Cap criatura viu merament sota la seva pell; els seus 
òrgans subcutanis són mitjans de connexió amb el que està 
més enllà de la seva constitució corpòria i amb el que s’ha 
d’ajustar, per tal de viure, per acomodació i defensa i també 
per conquesta.” (Dewey, 1934, pg. 15)



La importància de l’entorn ha sigut, en aquest dos últims anys, essencial per ob-
tenir estímuls artístics i filosòfics. El parxís ha esdevingut un espai on s’ha viscut 
un intercanvi actiu.  Sens cap mena de dubte aquest fet m’ha permès entendre 
l’espai del parxís com una comunitat i he copçat la potencialitat de l’art en els 
vincles i la col·lectivitat. És per aquesta raó que considero que sense aquest bu-
llici creatiu en el qual s’ha convertit el parxís, no hagués arribat a desenvolupar 
i valorar, de la manera que ho faig ara, la pràctica artística del caminar.

Walking solo, 2020
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Al llarg dels anys han sigut molts els pensadors que han defensat la pràctica 
pròpiament humana del caminar com una acció que genera reflexió. És inevi-
table citar a Henry David Thoreau, qui va exposar la seva teoria del caminar en 
un breu assaig anomenat Walking (1851) i que defensa un caminar no entès 
com a exercici físic sinó com a experiència que genera pensament, invitant al 
lector a caminar com un camell, ja que “és l’única bèstia que rumia quan cami-
na.” (Thoreau, 2017, pg.44)
Nietzche, per exemple, considerava el caminar com a al·licient per produir i, de 
fet, mentre va escriure Der Wanderer und sein Schatten (1880), caminava unes 
vuit hores diàries. També Rosseau va narrar l’experiència del caminar en so-
litari com el punt on la ment permet a l’ésser humà trobar-se amb si mateix, 
retornant-li la sensació del jo davant complicació del món.14

Sobre el caminar

“Mai he pensat, existit i viscut tant, ni he sigut jo mateix, si se’m 
permet la frase, com en els viatges que he fet a peu i en solitud.” 
(Rosseau, 1979, pg. 149)

En relació al món de l’art ens remuntem gairebé a fa cent anys quan aquesta 
activitat va començar a ser considerada com a punt clau per raonar. El caminar 
ens apropa a una experiència estètica amb el paisatge, sigui natural o urbà.

A principis dels anys vint del segle XX, els dadaistes van utilitzar l’acció de cami-
nar com a mitjà per descobrir diversos indrets banals de París. Durant aquestes 
passejades, no es realitzava cap mena d’obra matèrica, tot el contrari, l’acció de 
deambular per l’espai era la pròpia obra. 
Uns anys més tard, als cinquanta, el concepte de deambulació va evolucionar 
cap al de deriva, terme utilitzat pels situacionistes que no només defensaven el 
caminar com a pràctica sinó que també com a investigació dels indrets a partir 
del terme de la psicogeografia1 . Els situacionistes, doncs, van defensar el cami-
nar com una manera alternativa d’habitar la ciutat.

1 La psicogeografia és un terme utilitzat pels situacionistes que posa èmfasis sobre els sentiments 
generats a causa de la interacció amb un espai o indret.



La revista Artforum, publicava l’any 1966 el relat d’una ruta que havia realitzat 
l’artista Tony Smith per una autopista, que es trobava en procés constructiu. La 
infraestructura estava als afores de Nova York (Salomon, 2013). Aquesta acció 
més tard va ser atribuïda als inicis del Land Art, ja que es va defensar com a una 
experiència i en conseqüència, com una peça artística.

No va ser fins al 1967, quan Richard Long va realitzar la peça A line made by 
walking, quan el walking art es va començar a definir com a pràctica artística. 
Diversos artistes britànics, com Hamish Fulton, van seguir les passes de Long 
i va ser així com el caminar va esdevenir, al mateix temps, obra i pensament, 
utilitzant-se com a forma d’experiència i de lectura.

Dins el panorama artístic català Perejaume és qui més ha utilitzat aquesta pràc-
tica com a experiència artística. De fet, l’artista afirma, en una entrevista que la 
revista El Cultural va realitzar, que “caminar convida a la comprensió” (Perejau-
me, 2016) i per a ell no només és el procés per arribar a la peça sinó que moltes 
vegades és la pròpia peça.

Investigant l’obra de Hamish Fulton, em va cridar especialment l’atenció la rein-
terpretació que va fer l’artista el 2007, d’una de les primeres obres de walking 
art realitzada per un grup d’estudiants de Saint Martin’s University of London 
l’any 1970. Aquesta acció consistia en desplaçar-se en col·lectiu durant uns cent 
metres, des d’una cantonada de Saint Martin’s al carrer següent. 

La peça en sí em va generar bastanta curiositat, l’entenia com jugar amb l’ab-
surd i fins i tot com el fet de realitzar una acció que no em dugés enlloc. La pri-
mera vegada que aquesta acció va ser formalitzada, el món de l’art estava vivint 
un canvi de concepció tal i com va descriure, l’any 1969, el crític i comissari 
d’art Harald Szeemann quan va afirmar que “La característica principal de l’art 
actual ja no és l’articulació de l’espai sinó l’activitat humana; l’activitat de l’artista 
s’ha convertit en el tema i el contingut dominant.” (Szeemann, 2018, pg. 30)
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L’estudi del walking art protagonitzat pels artistes de Sant Martin’s em va pro-
vocar la necessitat de dur a terme una acció similar, tot i què entenia que cinc 
dècades després el món de l’art i la concepció havien canviat molt. Tanmateix, 
vaig decidir traslladar el recorregut que es realitzava reiteradament a l’escola 
d’art anglesa, fins a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, con-
cretament a l’edifici del Parxís. Vaig convocar a diverses persones a l’entrada de 
l’edifici i un cop hi vam ser vam fer la volta a l’illa del Parxís caminant. 

Una vegada realitzada l’acció, vaig desxifrar clarament el plantejament d’aques-
ta peça; mentre caminàvem, vaig entendre que mesuràvem amb la memòria i 
que pensàvem amb els peus, que estàvem establint connexions amb un espai 
que, tots nosaltres, habitàvem diàriament i on realitzar aquesta acció ens va 
permetre determinar la idea de l’espai que ens envolta a diari.  
És precisament aquesta consciència del que s’està vivint a partir del recórrer, 
que em va remetre al documental que Simon Estrin va realitzar sobre l’obra 
Shift (1970) de l’artista Richard Serra, anomenat A shift in the Landscape (2014).

Walking solo
2020
Acció, Barcelona

Repeat solo walk, 2007
Hamish Fulton

LONDON 2 FEBRUARY 1967 
WALK ONE: STUOENTS TIED AS ONE GROUP - WAU(ING SLowLY \ \ 

FROM: THE CORNU OF OLO COMPTON STIIEfT ANO GREEk STREET \ \ 

TO: THE FRONT ENTRAN CE OF sr. MARTINS SCHOOL OF ART ,.,_ \ ' 

ON CHARING CROSS ROAO 11.15 AM - 11.30 AM \ 

WALIC TWO; STUOENTS WALKING FIOM THE flONT ENTlANCE 

OF ST. MARTINS SCHOOL Of AIT ON CHAIING CIOSS ROAD 

TO: THE COUHTIYSIOE 
NINE STUOENTS coM,LETIHG THE WALI( ENOING Al IADlETT 6.00 ,M 

REPEAT SOLO WALK 2 FEBRUARY 2007 
flOM : THE COINU 01 OLO COMnON STIEU ANO GIEEK SUUT 

10; THE U:ONT ENTU.HCE Of ST. MAITINS SCHOOLOf AIT OH CHAIING CIOSS IOAD 

CONTINUING flOM THE flONT ENTIANCE Of sr. MAITINS SCHOOL Of An TO RADUTT 
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Walking solo, 2020



Sobre el territori

Interactuem constantment amb llocs i de maneres completament diverses. En 
són moltes les raons per les quals, sobretot en els últims anys, els éssers hu-
mans tenim la necessitat de manifestar estima cap a un indret amb la finalitat 
d’estrènyer el lligam de pertinença. 
Algunes d’aquestes raons han sigut “el model de creixement, els valors socials 
imperants, la competència i l’individualisme regnants.” (Nogué, 2010, pg. 112). 
No només aquests factors han tingut un paper important en aquest procés. Al-
tres esdeveniments socials, com per exemple l’actual crisi del canvi climàtic, ha 
permès formalitzar un discurs molt més respectuós i conscient amb el medi i 
l’espai que ens envolta. 

D’entre totes les maneres que ens podem relacionar amb el nostre entorn, vull 
destacar el concepte de geografia de les emocions. Segons Joan Nogué: “els sen-
tits són el primer esglaó en el procés d’aprehensió del lloc i del seu paisatge. Un 
cop en el segon esglaó, les emocions prenen un paper rellevant.” (Nogué, 2010, 
pg. 111). En aquest acte de captació intel·lectual i d’assimilació de l’entorn els 
sentits obtenen tots els impulsos que el territori transmet i es construeix un lli-
gam amb aquest. No considero que sigui una assimilació passiva on el subjecte 
només rep informació, sinó que és necessària la interacció d’aquest. 
És per aquesta raó, per aquesta interacció, que vivim emocionalment els in-
drets, perquè no són simples espais materials sinó que formen part de cons-
truccions socials i culturals que van construint el fet de sentir-nos habitants 
d’un territori. Aquesta sensació socioespacial, doncs, fa que desenvolupem 
afecte cap als indrets que ens envolten, ja que els individus interactuem de ma-
nera contínua amb els llocs. 

Al introduir el concepte de territori, és inevitable que em vingui a la ment el 
discurs que va realitzar el cap indígena Si’Ahl per defensar que la terra no és 
quelcom que es pugui vendre21. Si’Ahl argumenta que “la terra no pertany a 
l’home blanc, és l’home blanc que pertany a la terra.” (2019, Si’Ahl, pg. 31). Crec 
que és molt important que com a individus tinguem aquesta estima i devoció 
no només pel territori que habitem sinó per l’entorn en general que ens acull.

2 Si’Ahl va realitzar aquest discurs l’any 1854 dins el marc de les constants negociacions amb els 
europeus justificant per què els pobles indígenes no volien vendre la seva terra.
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Perejaume abans d’iniciar la seva ruta, 2010
Cristina Mendoza

És en aquest punt, que trobo necessari introduir el pensament de l’artista català 
Perejaume. En concret, m’agradaria posar l’accent a Treure una marededéu a ba-
llar (2018). Perejaume va sortir l’any 2010 del Museu Nacional d’Art de Catalun-
ya amb la talla d’una marededéu del segle XIII a la motxilla. 
L’ artista es va endur aquesta obra d’art a emprendre un viatge d’onze dies per 
territori català on el caminar i l’escriptura es van convertir en un mateix acte i 
van fluir dins d’una acció artística. L’ art i la naturalesa es van mimetitzar en una 
construcció narrativa on Perejaume va fer camí a partir les paraules. El territori 
que va recórrer va fer-se còmplice de l’artista i aquesta simbiosi van interaccio-
nar d’una manera totalment poètica.
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L’obra A Walk (1990) del director de cinema Jonas Mekas, és també un bon al·li-
cient en relació al territori. Mekas, d’origen lituà que va desenvolupar la seva 
carrera als Estats Units, recorre durant cinquanta-vuit minuts la ciutat de Nova 
York en un dia de pluja. És un film sense talls, i utilitza la paraula com un recurs 
que reconforta la imatge. Durant la gravació, Mekas, explica històries que li ve-
nen en ment al caminar i en un moment de la gravació confessa “Sembla que 
em relaciono molt fàcilment amb tots els llocs. De fet, crec que m’hi relaciono 
tan fàcilment perquè cap lloc no és realment meu.” (Mekas, 1990)

En aquest mateix context, on el caminar i la paraula es relacionen amb el terri-
tori, el director de cinema Werner Herzog, va estar gairebé un mes caminant 
des de Munich fins a París per anar a visitar una amiga seva que estava al llit de 
la mort. D’aquesta experiència, també en va sortir una breu narració Of walking 
in ice (1978) on Herzog explica amb una narrativa molt visual els paisatges i els 
pensaments d’aquesta aventura.

La breu lectura de l’experiència de Herzog em va fer entendre el caminar des 
d’un punt de vista molt íntim, gairebé trobant convergències amb l’experiència 
que Thoreau narra a Walden (1854) quan va construir una cabana amb la fina-
litat de demostrar la possibilitat d’una vida autosuficient. 
Aquesta intimitat que demostra Herzog fa que es posi l’accent en la poètica de 
l’espai. Una escriptura similar a la construcció del paisatge, on la pròpia passa 
es realitza a mesura que les paraules avancen. En certa manera, aquesta forma 
d’apreciar l’entorn és el que configura l’essència de l’obra i que permet que el 
lector deixi volar la imaginació i sigui la unió de totes les paraules el que creïn el 

projector d’imatges de l’experiència viscuda. 
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Tant a dalt com a baix, A Walk, 1990
Jonas Mekas
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Caminar en veu alta
2020
Acció, Barcelona

Caminar en veu alta és una acció que parteix de la lectura del llibre de Herzog, 
Of walking in ice (1978). Al narrar un conjunt d’imatges vaig sentir la necessitat 
de recitar-lo en veu alta, gairebé com una veu en off sobre el paisatge dels diver-
sos fotogrames que el director de cinema descriu a cada passa.

Aquesta peça planteja una redundància en la mateixa lectura, un joc de parau-
les: descriure un paisatge mentre se n’està envoltat d’un altre, totalment divers. 
Planteja també, una comprensió lectora completament diferent a l’ordre cro-
nològic que es llegeix en el llibre, ja que només són recitats breus fragments del 
recorregut de Herzog. 

A la formalització de Caminar en veu alta les paraules tenen un pes molt im-
portant, és per això que, tot i que l’acció fos enregistrada en vídeo, es presenta 
només el format d’àudio perquè sigui així l’espectador qui creï, a la seva ment, 
el paisatge que és descrit. 
Caminar i narrar. Narrar i caminar. El camí es va construint a partir de les parau-
les, de les pedres i dels arbres, de la pluja i del vent i tots aquests elements van 
consolidant un territori còmplice a cada passa. 

22



23

 Caminar en veu altaEs pot visualitzar un fragment de l’acció al següent enllaç:

Tant a dalt com a baix, Caminar en veu alta, 
2020

https://vimeo.com/421442543


Sobre l’espai i el temps

En contraposició a l’anacronisme de l’art acadèmic, el caminar m’ha allibe-
rat dels hàbits temporals i espacials per adaptar-me al ritme de la naturalesa. 
Aquests dos elements porten a la realització d’una marca que esdevé l’essència 
física de l’ésser en relació a l’espai natural.  

Partint amb el concepte d’espai, la marca és un senyal que ens permet distingir 
una cosa d’una altra, que és capaç de separar dos indrets. Les marques són un 
gest creat per l’ésser humà que evidencia el seu pas per un lloc. És evident que 
aquestes ens permeten un punt de guiatge en l’espai, ja que configuren un camí 
que, de forma simbòlica, és la transformació de la terra realitzada per l’individu.
 
Considero que la marca és un element molt important dins el walking art ja que 
passa a ser part processual de l’acció. Tot i això, cal destacar al mateix temps, 
que la marca es troba anclada en un espai en concret, en un indret amb unes 
característiques físiques. Per aquesta raó, considero que no només és impor-
tant la realització d’aquesta sinó el propi lloc on aquesta ha sigut realitzada. 
Així, la presa de decisió de l’espai on es desenvolupa l’acció artística, per on 
es camina, és primordial en el projecte. L’experiència de caminar en qualse-
vol indret fa que el propi territori sigui un dels protagonistes de la peça i que 
tots els elements naturals que l’envolten englobin un sentit i una coherència en 
aquesta. 
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La importància i la preservació de l’espai és un element que s’ha de tenir pre-
sent durant el diàleg amb l’indret. Per això, la investigació de l’espai –tenir en 
compte els elements que el paisatge pot oferir durant l’experiència d’estar– és 
imprescindible en el desenvolupament d’un projecte a l’aire lliure. És necessari, 
doncs, aquest atansament al lloc per poder conèixer l’entorn natural de l’indret 
determinat d’on s’està treballant. La història d’aquell indret i l’energia que trans-
met fan que l’experiència que l’artista viu sigui completament única i diferent a 
altres ubicacions. Al cap i a la fi, l’acció de treballar amb l’espai, no deixa de ser 
una renuncia a la creació d’objectes d’art.1 

3 Una acció que em remet a aquests dos conceptes és The Lovers: the great walk wall (1988) de 
Marina Abramovic. Aquesta peça havia de ser la unió matrimonial entre Abramovic i Ulay; cadascú 
començaria a caminar per una punta de la muralla i al trobar-se en un punt en comú es casarien. 
La negociació amb les autoritats xineses sobre la realització d’aquesta acció, però, va ser més lenta 
de l’esperada i quan, uns anys més tard, els artistes van poder realitzar-la, l’acció no va servir per a 
casar-se sinó per separar-se artística i emocionalment. 
El camí que van recórrer va ser d’uns 2.500 quilòmetres i la BBC va realitzar el documental The 
Great Wall: Lovers at the Brink (1988). 

The lovers3, 1988
Marina Abramovic
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“La sensació que un lloc determinat ens fa seus, o ens fa fora, o ens 
estranya, o ens engoleix, té un peu en el terrabarreig de la geografia 
humana amb la no humana, i un altre amb la mixtura de dues for-
mes d’espai constitutives, com són uns estats mundials de dispersió, 
de variació, d’aèria lleugeresa, i unes realitats més sedentàries, esta-
blertes, específiques, arrelades i estables.” (Perejaume, 2018, pg.31)
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La localització posseeix un valor essencial en l’obra i els espais oberts gene-
ren una especial atracció per al desenvolupament d’aquesta. És, doncs, en el 
moment que se sap apreciar l’espai, quan es crea una profunda compenetració 
entre l’ésser i el lloc concebent l’ara i l’aquí. Es crea, en altres paraules, un diàleg 
entre el binomi ésser-naturalesa on el territori, el paisatge, n’és el punt de con-
fluència i crec que les següents paraules de Perejaume s’ajusten exactament la 
descripció d’aquesta confluència:

L’ artista que treballa amb la terra, amb la pedra, amb la natura... descobreix 
també –i l’espectador atent amb ell– la qualitat del temps, que l’influeix en la 
seva obra des d’una vessant de materialització. Això dona, segons el meu punt 
de vista, una subtilesa, lleugeresa i intensitat poètica a la peça que en molts al-
tres àmbits, o bé situacions, no es concep.  Neix l’obligació, entre obra i artista, a 
establir una nova percepció del tempo que s’adapti tant al temps personal com 
a l’exterior. 

Aquests dos factors, doncs, són molt importants a tenir en compte a l’hora de 
treballar amb la naturalesa on el transcurs del temps i les condicions meteo-
rològiques de l’època de l’any en el qual es desenvolupa l’obra marquen el propi 
tempo de realització. 



Rain Shadow, 1984 
Andy Goldsworthy
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Durant la crisi de la COVID-19 he tingut la fortuna de poder estar confinada 
en un indret envoltat de natura, a Valls, i m’ha sorgit la necessitat d’entendre’m 
amb el territori d’una manera completament diferent a com ho havia fet abans 
per la situació social en la qual ens trobem actualment. 
Escapar-me pels camps d’ametllers, que aquests dies de confinament resten 
buits i jugar amb les males herbes que no deixen de créixer; ordenar l’espai, o 
simplement organitzar-lo a la meva ment. Caminar repetitivament durant ho-
res en un indret i que només evidenciaran l’acció les marques divisòries realit-
zades amb pedres i les passes del propi joc d’investigació.

Quatre espais i un temps inicia amb l’elaboració i distinció de quatre punts en 
un mateix camp. Es realitzen quatre marques, amb elements naturals trobats al 
mateix lloc, que delimiten els indrets els quals no es poden veure entre ells. Al 
estar realitzades les quatre marques, s’acciona amb un temps de seixanta mi-
nuts, desplaçant-se d’un punt a un altre, seguint un ordre.
Aquesta acció planteja desjerarquitzar la mirada dins una repetició composta 
de la dimensió d’espai i temps. La ment s’evadeix i al propi cos li neix la obliga-
ció d’oferir-se a l’entorn i de compartir les condicions físiques i temporals amb 
aquest. El gest repetitiu situa el pensament als peus, i s’esdevé part de l’indret, 
tot i ser desconegut, ja que aquest és memoritzat a cada passa. L’acció que gai-
rebé neix sense un objectiu clar, acaba trobant sentit amb la pròpia repetició. 

S’acciona a partir d’un caminar que no té un plantejament merament intel·lec-
tual, sinó que es basa en vagar, en perdre’s i en repetir l’acció, gairebé fins a un 
punt ritualista. De fet, comparteixo l’opinió d’Andy Goldsworthy quan afirma 
que “l’esforç físic, quan resulta monòton, produeix automatisme, però alhora 
una immersió en la tasca que porta a la perfecció d’aspectes que no es tindrien 
en compte en la normalitat.” (Goldsworthy, 2007, p.28) 

Quatre espais i un temps
2020
Acció, Valls
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Durant la realització de  Quatre espais un temps (2020)
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Quatre espais i un temps (2020)
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Hi ha una fragilitat que fonamenta l’acció d’habitar, la idea i la pràctica d’esta-
blir relació amb un territori, que només existeix a mesura que s’està realitzant. 
Abans d’introduir aquest concepte de definició complexa, m’agradaria citar al 
filòsof alemany Friederich Bollnow i la seva concepció sobre com els humans 
ens relacionem amb l’espai: 

En aquest context, el també filòsof alemany Matin Heidegger es qüestiona el 
significat d’habitar en un breu i contundent assaig que s’anomena Construir, 
habitar, pensar (1951). 
Segons Heidegger, “la paraula de l’alt alemany antic corresponent a construir, 
buan, significa habitar” (Heidegger, 1951, pg. 2) i és que el llenguatge té un pa-
per essencial en el desenvolupament d’aquests dos conceptes. El significat pro-
pi del verb bauen, va més enllà. El terme s’estén a cultivar i a cuidar, és a dir, que 
podem entendre el terme d’habitar, no només com el fet de cuidar quelcom 
sinó que al mateix temps com l’acció d’aixecar edificacions. 

Aquest conjunt de conceptes que el filòsof alemany presenta em remeten a un 
text esmentat anteriorment de Caterina Almirall, Estructures de suport per a cria-
tures vulnerabes (2018) quan introdueix la perspectiva feminista de l’acció de 
“tenir cura de” dins del món de l’art. Estableixo, doncs, paral·lelismes entre la 
construcció que anomena Heidegger i l’acció de “tenir cura de” que esmenta 
Almirall, ambdós, des del meu punt de vista, amb la finalitat d’habitar un espai. 
Perquè és inútil la formalització de la idea de ser capaç de restar en un indret, 
d’habitar-lo, sense generar una estima i una atenció cap a l’indret. 

Sobre l’habitar
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“[...] l’espai no és un mitjà neutral constant, sinó que en les rela-
cions vitals d’actuacions contràries està ple de significats i aquests 
varien al seu torn segons els diferents llocs i regions de l’espai. 
Aquests significats tampoc són atribuïbles a sentiments simple-
ment subjectius que l’home assigna a l’espai, sinó que són caràc-
ters autèntics de el mateix espai. [L’espai] no només és diferent per 
a tothom, sinó que també es modifica per a l’individu segons el 
seu ànim i la seva disposició. Cada modificació en l’ésser determi-
na una modificació del seu espai vivencial.” (Bollnow, 1967, pg.27) 



Tot i començar a establir ponts conceptuals que faciliten la comprensió d’aques-
ta acció, considero que habitar segueix esdevenint un acte complicat de des-
criure. Els éssers humans al crear llocs en l’espai, els omplim de significat i això 
implica arrelar-s’hi i formar-hi part, no físicament sinó que sentimentalment. 
L’ acció d’habitar un espai és essencial per a la nostra estabilitat emocional ja 
que ens facilita la interacció entre nosaltres i l’espai en el qual convivim. Aques-
ta interacció ens porta a una dimensió gairebé transcendental de sacralització 
del territori. De fet, Joan Nogué afirma que “la consciència de l’habitar, com di-
rien els fenomenòlegs, es nodreix del coneixement del sentit dels llocs als quals 
hom sent que pertany; i això implica, més enllà de l’apropiació personal del 
territori, una certa consciència de pertinença cultural, de compartir una comu-
nitat més àmplia dels símbols i els senyals d’un territori.” (J.Nogué, 2017, pg.36) 

Sens dubte, des del meu punt de vista, tal i com descriu Bollnow a l’inici d’aquest 
capítol, aquesta manifestació visible de conversa entre l’ésser i el territori fa que 
constantment s’estiguin creant noves formes de lectura i d’identificació, és a dir 
que considero que, al cap i a la fi, cadascú crea la seva forma d’habitar en un 
indret, d’arrelar-s’hi. 
Des de la meva visió, l’acció d’arrelament és d’una importància fonamental i es-
sencial pels éssers humans, ja que els ajuda en la configuració d’una identitat. 
És evident, però, que aquesta configuració ens crea dubtes constants perquè 
cada lloc ens genera uns sentiments i unes emocions completament diferents. 
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Shelter (2016)
Lúa Coderch
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L’artista catalana Lúa Coderch a Shelter (2016) realitza un conjunt de quinze 
càpsules videogràfiques on es mostren la construcció de refugis en espais com-
pletament diferents. La realització d’aquests aixoplucs és creada per materials 
que l’artista troba en el mateix lloc i la precarització del seu contingut permet 
que la finalitat de protecció del refugi aguanti només una nit. 
A partir d’aquesta acció, Coderch troba l’excusa per iniciar, a partir de forma 
epistolar i amb la veu en off, una conversa sobre aspectes que inquieten a l’ar-
tista i que tracen un sentit a la vida; l’amor, l’amistat, la malaltia, la mort...

L’entesa que es fonamenta entre la imatge i la paraula en aquesta obra de Co-
derch és el preludi perquè la creació de diversos refugis esdevinguin la forma-
lització de la necessitat que té l’ésser de protegir-se. Coderch, sens dubte, rela-
ciona la pràctica artística amb la qüestió del sentit i ho fa construint un entorn 
social, artístic i cultural. És per això, que trobo inevitable relacionar aquesta 
peça de Coderch amb el text esmentat anteriorment de Heidegger que provoca 
al lector i l’obliga a qüestionar-se de quina manera habita i es relaciona amb el 
seu entorn tal i com ho expressa en aquest curt fragment: 

“No habitem perquè hem construït, sinó 
que construïm i hem construït en la mesu-
ra que habitem, és a dir, en tant que som els 
que habitem.” (Heidegger, 1969, pg.2)



Shelter (2016)
Lúa Coderch
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Com fer parlar a les pedres
2018
Acció, Valls
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L’ any passat vaig estar treballant aquesta idea d’habitar en diversos espais de 
la meva geografia humana. Un d’aquests espais va ser la muntanya de Miramar, 
la zona natural més propera al meu poble. Vaig trobar la necessitat d’introduir 
el material que més predomina en aquella zona a l’hora de realitzar l’acció, 
així que vaig decidir aprendre la tècnica de construcció de la pedra seca ja que 
aquesta, en el meu territori, és un element d’identificació molt important. 

Amb aquest projecte, vaig ser capaç d’experimentar una càrrega emocional i 
física completament primària i elemental que va estar molt lligada al procés 
d’aprenentatge de la tècnica i, al mateix temps, a les condicions físiques de l’hi-
vern a la muntanya. 

Durant diversos dies seguits vaig realitzar el recorregut des de Valls fins a Mi-
ramar i, un cop a dalt, vaig començar a col·leccionar pedres trobades a la zona. 
Una vegada aquesta acumulació era visible, vaig construir un mur de pedra al 
mig del no-res, a un dels punts més elevats de la muntanya. 

El sentit del tacte em va permetre arribar a l’essència de les pedres i la poèti-
ca del propi material va fer possible crear una connexió amb el paisatge amb 
l’energia i amb el procés de creixement dels elements naturals. Aquest sentit 
també em va permetre connectar els objectes cos a cos, percebre el material i 
trobar una clau de lectura i d’avaluació molt important per a captar, així, el ver-
tader significat de l’obra. Durant la construcció del mur de pedra, em va agradar 
saber parlar i escoltar les pedres. Aprofundint en l’essència de la carícia envers 
la pedra, que no és un objecte fred i insensible, perquè transmet i es transforma, 

al llarg dels segles, fruit de l’hàbitat on habita.



Arrastrar, elevar, mirar –admirar– i sobretot aprendre a col·locar-les en diverses 
posicions perquè finalment creixés el mur en una virginitat en quant a modifi-
cació del material. 
Aquesta acció, sense cap mena de dubte, va confirmar la meva existència, la 
meva territorialitat, la meva voluntat per construir i habitar, tal i com esmenta-
va Heidegger. L’ acceptació del meu indret va començar a teixir un nou diàleg 
amb la natura però no només amb aquesta, sinó també amb la cultura i l’entorn 
social que m’envolta. 

Vist amb perspectiva, me’n adono que aquesta construcció física no s’allunya a 
la percepció que Heidegger consolida a partir del concepte d’habitar o la que 
Lúa Coderch utilitza per intentar retrobar-se dins una desorientació vital, dins 
d’un desajust. 

I l·lustració realitzada durant el procés de construcció de 
Com fer parlar a les pedres (2018) 
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Fa un any aproximadament, quan em va arribar entre les mans el llibre del fi-
lòsof català Josep Maria Esquirol, La resistència íntima (2015), em va sobtar un 
fragment on explica com els infants s’aferren a la paraula “casa” per salvar-se 
quan juguen. 
La primera imatge que em ve a la ment quan em replantejo el concepte de casa, 
és el d’un element arquitectònic, d’un aixopluc, d’algun lloc on et pots resguar-
dar de tots els perills que els éssers humans ens hem d’enfrontar a l’exterior. 
El que sempre m’ha inquietat d’aquest concepte, igual que del concepte d’habi-
tar, és la part més transcendental, accions que no són abordables físicament; el 
fet d’estar, d’habitar, de sentir-te part de quelcom. M’inquieta, doncs, sentir-me 
part d’un lloc que no em pertany físicament, sentir que habito un espai sense 
que aquest disposi de quatre parets físiques, que el sentiment vagi molt més 
enllà que la pròpia materialització. 

És inevitable no parlar del filòsof francès Gaston Bachelard a l’introduir el con-
cepte de casa. Bachelard s’allunya totalment el concepte de casa entès com a 
quelcom arquitectònic, de fet, tot el contrari, el relaciona a una vessant poètica, 
un conjunt d’elements immaterials que ens proporcionen, als éssers humans, 
benestar i refugi.
Sense cap mena de dubte, la obra del filòsof francès La poètica del espacio 
(1958) esdevé un punt de referència en la geografia humana. En aquesta obra, 
Bachelard, parla sobre l’amor i l’afecte que els humans generem cap a espais i 
llocs (topofilia) i parla de la casa com a un espai pròxim i estimat el qual està 
creat dins dels límits de la protecció.

Davant de tot aquest conjunt de pensaments i de sensacions, les preguntes no 
deixen d’abordar el meu cap. Com som capaços els éssers humans de crear 
llocs i de generar-hi sentiments? És a dir, com podem sentir-nos segurs i còmo-
des en diversos espais que van més enllà de quatre murs? 
No és que hagi trobat una resposta concreta i és evident que tots aquests dubtes 
entren dins el marc de l’estudi de la geografia humana, simplement, durant els 
últims anys he descobert la importància d’aquest concepte abandonant-la del 
seu punt de vista físic. 
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Sobre el concepte de 
casa
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Durant el mes de setembre de l’any passat, vaig realitzar una residència artística 
a Os Blancos, Galicia. Os Blancos és un poble que viu un risc de despoblament 
molt elevat, on la mitjana d’edat és d’entre seixanta i setanta anys. La seva po-
blació es va trobar en una crisi econòmica i la majoria dels habitants van haver 
d’immigrar en un poble d’Alemanya per treballar en una empresa que feia rà-
dios. 

Durant la meva estada a Galícia el taller dels residents, que era el que hauria es-
tat l’Ajuntament del poble si no s’haguessin acabat els diners de la construcció, 
es va convertir en la nostra casa. Passàvem nit i dia veient com la llum del sol 
s’anava movent de finestra en finestra. Allà menjàvem, llegíem, compartíem les 
inquietuds i les senyores del poble ens venien a buscar, de dilluns a divendres 
a les 19h, per anar a caminar. 

Va ser a partir de les rutes fugaces que fèiem a les tardes quan, vaig començar a 
desenvolupar Construir un lugar en casa. Aquest projecte es construeix a partir 
d’un conjunt d’accions realitzades amb l’objectiu d’establir una dialèctica entre 
el pes conceptual de la casa entesa com un edifici i el sentiment que genera 
aquesta com a filosofia.
Totes les accions es realitzaven sempre en un mateix lloc, el punt més alt de la 
zona. Evidentment, l’elecció del lloc va ser una decisió clau en el desenvolupa-
ment de les accions; només s’hi podia arribar caminant, sense cap altra mena 
de mitjà de transport.

Convertir un lugar en casa
2019
Acció, Os blancos

40



Tant a dalt com a baix, Convertir un lugar en casa 
(2019)

Les diverses peces que vaig realitzar en aquest projecte partien, doncs, d’un 
mateix factor; l’acció de caminar fins arribar al lloc. Un cop arribat a l’espai en 
concret, el qual s’hi podia veure perfectament tot el poble, tenien lloc diversos 
esdeveniments; des de construir un refugi físic fins a pujar tots els estris de cui-
na i fogonets i convidar a sopar a gent del poble.

41



La dicotomia entre poble i ciutat sempre ha sigut present des de que em vaig 
traslladar a Barcelona a estudiar Belles Arts. Des d’aleshores, m’he qüestionat 
tot tipus de relació que he mantingut amb els dos espais. Aquesta divisió de 
conceptes també ha sigut present a l’hora de posar nom als dos llocs on he ha-
bitat els últims anys; “casa” era considerat l’espai on sempre he viscut a Valls, 
metre que “pis”, era l’espai he viscut a Barcelona. 
El problema va fer-se visible el dia que, per inèrcia, vaig anomenar casa a Barce-
lona i va ser aquell dia que aquest concepte em va trontollar. 

La construcció d’aquest Treball de Final de Grau ha constat de dues parts que 
s’han desenvolupat en moments completament diferents. La primera, sense 
ser-ne pràcticament conscient, la vaig realitzar l’any passat. 
Davant d’aquest dubte constant sobre el concepte de casa, vaig decidir unir els 
dos espais que habitava a partir d’una ruta; Barcelona – Valls en quatre trams, 
una mitjana de trenta quilòmetres per dia a caminar. Aquest recorregut el vaig 
realitzar juntament amb el meu pare, i em va fer donar una flexibilitat que no 
m’havia permès anteriorment als factors que s’han comentat prèviament. 
Al llarg del recorregut, de cada passa, vaig poder conèixer amb profunditat di-
versos territoris que em van permetre entendre la importància emocional del 
paisatge.
Aquesta ruta, on vaig travessar diversos territoris, em remet a un fragment de 
Joan Nogué quan exposa que el sentiment va molt més enllà de la vista:

Construcció conceptual 
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El pes de la motxilla, la pluja, els camps de cirerers, el mal d’una ferida al peu.... 
Van ser moltes les sensacions que van configurar una imatge multi sensorial 
del meu territori i dels paisatges que l’envolten.
És per això, que l’acció de caminar davant aquesta incertesa, em va ajudar a 
posar a lloc diversos dubtes sobre la identitat. Al mateix temps, també em va 
permetre pensar i interrogar-me a mi mateixa, qüestionant-me quina relació 
mantinc amb el territori, gaudint de l’espai i del temps, tal i com defensa l’an-
tropòleg francès David Le Breton a Elogio al caminar (2000). De fet, no em puc 
sentir més identificada amb les seves paraules: 

“Històricament hem relacionat el paisatge geogràfic 
amb el sentit de la vista, però l’oïda, el gust, l’olfacte i el 
tacte poden arribar a ser tant o més potents a l’hora de 
viure o d’imaginar un paisatge.”  (Nogué, 2010, pg.103)



“El caminar és una obertura al món. Restitueix en 
l’home el sentiment de la seva existència. El submer-
geix en una forma activa de meditació que reque-
reix una sensibilitat plena. [...] Caminar és viure el 
cos, provisional o indefinidament.” (Le Breton, 2000, 
pg.20)

És evident, però, que vaig poder qüestionar-me aquests conceptes perquè tenia 
capacitat de comparació, és a dir, habitava en dos espais. Dos indrets en els 
quals havia construït una vida diferent i que cadascun d’ells em feia sentir d’una 
manera o una altra, sense cap mena de dubte, posant sobre la taula, la dicoto-
mia introduïda a l’inici: tot el que m’aportava el poble i tot el que m’aportava la 
ciutat. 

A partir de la pandèmia mundial de la COVID-19 és quan va entrar en escena 
la segona part d’aquest treball. Enmig d’un estat d’incertesa social i econòmica, 
d’un dia per l’altre vaig haver de fer les maletes i abandonar un dels dos indrets 
que considerava casa; Barcelona. 
Al trobar-me davant d’aquesta situació, altra vegada, he posat en dubte el con-
cepte de casa, en aquest cas, però, sense altres elements de comparació. M’he 
quedat tancada dins el territori que porto qüestionant-me tants anys i havent 
d’acceptar un únic indret com a hàbitat. 

És per aquesta raó, en aquest punt de desorientació vital, que just un any des-
prés de la ruta de Barcelona-Valls decideixo tornar a realitzar la mateixa ruta 
però en una situació completament diferent i sense acompanyants. 
La ruta conserva els cent vint quilòmetres i és que aquests no han deixat de ser 
importants perquè en cap moment m’he deixat de qüestionar aquesta distàn-
cia que separa dos indrets molt rellevants per a mi. La diferència més abismal 
és que no puc sortir del perímetre del meu poble. Ens trobem en el procés de 
desconfinament d’una pandèmia mundial, on els límits entre pobles i comar-
ques són ara molt més evidents.
Valls consta d’un perímetre de 41’2 quilòmetres i em plantejo, aleshores, cami-
nar resseguint el perímetre de la capital de l’Alt Camp. La repetició, doncs, té 
també un paper molt notable en aquest trajecte.
No he caminat amb la finalitat de desplaçar-me fins a cap lloc, sinó que he fet 
camí amb l’objectiu de reivindicar la passa com a procés generador de pensa-
ment, com a reflexió i com a pràctica artística. 
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En conclusió, la realització pràctica del meu projecte de final de grau ha es-
devingut més complexa del que esperava. No parlo pas de la pròpia acció del 
caminar sinó del procés de formalització on entren en joc els pensaments gene-
rats en aquesta. És per aquesta raó, que prenc com a referència escrits d’artistes 
i pensadors que han sigut pilar pel desenvolupament d’una manera de fer i de 
pensar desenvolupada al llarg dels últims anys. 

Sens dubte, i com s’ha anat mostrant al llarg d’aquest treball de final de grau, 
entenc un caminar que va de la mà de l’escriptura, ja que aquestes dues accions 
van creixent, passa a passa, l’una gràcies a l’altre. Perejaume, Thoreau o Herzog 
són alguns dels meus referents que he anat citant al llarg de les pàgines i que, 
de nou, tornen a aparèixer per donar forma a cada una de les passes que he 
executat al llarg d’aquest projecte. 

Vull plantejar, doncs, aquesta peça com un breu assaig, personal i sincer, acom-
panyat de fotografies analògiques per fer sentir a l’espectador part de l’expe-
riència, totalment subjectiva, que ha esdevingut caminar cent vint quilòmetres 
sense sortir del perímetre del meu poble. 
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Caminar per casa

Acció, Valls

Durant el trajecte, només vaig transportar amb mi una càmera analògi-
ca i una gravadora de veu.

Em sembla important destacar el paper de la comunicació oral i pre-
sencial al llarg de la història humana. Aquest breu escrit és, en gran 
part, la transcripció de les converses amb mi mateixa enregistrades du-
rant la realització de la ruta. Les imatges que es mostren han sigut, en 
essència, realitzades durant la ruta. 
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Dissabte, 16 de maig - 31,5 quilòmetres

Inicio la ruta pel mateix camí per on fa justament un any 
el meu pare i jo arribàvem al poble, després de quatre dies 
de caminar. 
La imatge em xoca, la situació em fa ballar el cap.

A l’inici m’és difícil concebre la idea d’un llarg recorregut 
sense sortir del poble. És aquí on el factor d’espai i temps 
s’endinsa dins el meu cap barrejat de la sensació d’excita-
ció per ser el primer dia de trajecte.

Tinc les cames encarcarades d’estar dos mesos a casa. Du-
rant aquest temps m’he imaginat tants cops a mi mateixa 
caminant, que, quan finalment realitzo l’acció, cada part 
del meu cos està a l’expectativa de les meves passes.
A mesura que vaig avançant, però, les meves petjades van 
agafant agilitat i la meva ment comença a desconnectar 
dels peus; deixo de ser conscient que estic caminant. 

Alguns camins em sonen, d’altres no hi havia passat mai. 
Com és possible anomenar un lloc casa si a la mínima que 
t’allunyes del centre ja no reconeixes els camins? 
M’inquieta el fet de no conèixer-los. M’inquieta el fet d’es-
tar totalment desubicada però trobar-me gent que he vist 
tota la vida pel poble.

Hem intercanviat salutacions.
Torno a centrar-me en el camí. 

Arribo al polígon. Sabia que hauria de passar per aquí, fa 
frontera amb el Pla de Santa Maria. Em començo a sen-
tir angoixada i ansiosa per traspassar aquesta part el més 
ràpid possible. 

Les fàbriques m’ofeguen.





Recupero camí i deixo l’asfalt del polígon. Abandono les 
olors desagradables i en aquest punt la meva ment torna 
a ser conscient que estic caminant. És ara, quan sóc cons-
cient que els meus malucs es mouen al ritme de cada pas-
sa, que m’identifico amb una de les peces de Julia Spínola.
Es tracta de disset caixes de fusta. Aquestes peces es con-
verteixen en una performativitat lingüística amb la fina-
litat d’expressar la relació que s’estableix entre el cos, els 
gestos, i l’espai a partir del ritme de les passes, de caminar 
i de sentir que el teu cos forma part de cada moviment.

Em trobo a la cantonada de casa, he seguit caminant i sen-
se gairebé ser-ne conscient, ja he fet els quilòmetres que 
m’havia proposat per avui. 

Diumenge, 17 de maig – 28 quilòmetres

Intercanvio salutacions infinitud de cops, és normal, és 
diumenge i tothom s’apodera dels camins. M’incomoda la 
situació i trenco una mica.
Estic enmig d’un camí minúscul on no em trobarà tota la 
gent que els diumenges s’enfila per aquesta zona. El conec 
perquè, abans que construïssin l’autovia, veníem amb la 
bicicleta i ens perdíem entre els arbres i les pedres. 
M’aturo a la Font de Sant Bernat i recordo la figuera que 
es troba sobre la font. Era el regal de venir fins aquí a ple 
estiu i amb tota la calda que feia. Arribàvem, omplíem les 
cantimplores i engrapàvem quatre figues. Aleshores ja po-
díem retornar al poble. 

M’assec uns minuts, els peus em bullen. Penso en Tho-
reau. En el seu breu assaig Caminar, quan parla sobre 
el magnetisme subtil que tenim els humans cap a la na-
turalesa. Ens hi dirigim de manera gairebé inconscient i 
sempre l’escollim quan decidim vagar durant unes hores 
al dia. 

Els quilòmetres comencen a pesar i torno a iniciar el reco-
rregut pel mateix camí que ahir vaig iniciar la ruta. 
Coincideixo amb uns ciclistes que s’aturen atònits davant 
del camp de roselles que estic travessant. Treuen els mò-
bils i el capturen. La veritat és que cap imatge farà justí-
cia al punt més àlgid de la primavera. Ni podran capturar 
l’olor que fa el camp ara mateix. És una llàstima.









Dilluns, 18 de maig – 34,5 quilòmetres

Just surto de casa i em dirigeixo, de nou, cap al polígon. 
Abans d’arribar-hi, ja sento com l’angoixa va envaint el 
meu pit. 

Penso en casa. M’agrada haver-la convertit en un punt es-
sencial de la ruta. Començo i acabo a casa i no és només 
l’eix conceptual sinó que al mateix temps també ho és fí-
sicament. A partir d’aquest punt, la ruta esdevé quelcom 
viu i mutable. Mai sé exactament ni on acabaré, ni on co-
mençaré el dia següent. 

Em trobo en mig d’un camí de terra. Al fons hi tinc Fonts-
caldes, a la meva dreta hi tinc Miramar i a l’esquerra hi 
veig la silueta del campanar del poble. M’he aturat al bell 
mig d’un camp de blat per disparar una foto. Fa molt bon 
temps i el vent m’acarona sense ser agressiu. Sempre que 
passejo per aquests camins penso que m’agrada ser d’on 
sóc.

Torno a travessar l’autovia. Avui, la repetició del recorre-
gut i iniciar la ruta pel polígon se m’ha fet feixuc, però al 
acostar-me al Pont de Goi, començo a gaudir del paisatge. 
Arribo al riu i em ve al cap una entrevista que El Cultural 
va fer a Perejaume. Crec que podria gairebé recitar-la de 
memòria de tants cops que l’he llegida. Em ve al cap per-
què Perejaume explica que durant el seu recorregut artís-
tic, ha intentat habitar i generar lloc, s’ha intentat explicar 
a si mateix a través dels indrets. 

Penso en Valls.
Miro el riu Francolí.

M’assec sobre una pedra i descanso.

Avui, crec que em podria descriure a mi mateixa com el 
riu Francolí. Com el riu en aquest punt geogràfic. Els co-
lors que l’envolten són dolços i m’agrada pensar-me a mi 
mateixa fluint entre el caminar, després de carregar tants 
quilòmetres a l’esquena. 

M’aixeco i retorno cap a casa. 









Dimarts, 19 de maig – 25 quilòmetres

M’he llevat més aviat per acabar abans la ruta. Em ve el 
cap una frase que la meva mare diu sovint “posar els ca-
rrers” quan sortim molt aviat de casa. Em dona la sensació 
que avui sóc jo qui està posant els camins. 

És l’últim dia i tinc els peus una mica adolorits, sobretot 
l’esquerra. Estic tan excitada per acabar, però, que estic 
caminant més ràpid que els altres dies.
Per sort, avui he de recórrer la meva part preferida del pe-
rímetre i és dimarts, no em trobaré gairebé a ningú pels 
camins. 

Fa molta calor i repasso mentalment tot el que he viscut 
aquests últims quatre dies. Ara mateix, si em preguntéssiu 
què he estat pensant al llarg del trajecte, no sabria ben bé 
què dir-vos. No és que desconnecti completament, sim-
plement que la meva ment també està en constant movi-
ment, pensa igual que les meves cames caminen; els pen-
saments es van modulant a la situació i al paisatge.

Aquesta és segurament una de les raons per les quals 
m’agrada tant caminar, perquè no penso però genero pen-
sament, és a dir, desconnecto però un cop acabo de cami-
nar la meva ment està molt activa. 
També n’hi ha moltes més, de raons, i caminar pel meu 
territori ha fet que en sorgissin de noves. 

Arribo a casa, suada i havent fet curt amb l’aigua de la can-
timplora.

Tinc ganes de processar tot el que ha passat aquests dies.
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En síntesi

En conclusió, m’agradaria exposar diversos pensaments: en primer lloc, però, 
vull remarcar que a l’ iniciar aquest projecte, enmig d’una situació anormal i 
de total incertesa, no sabia ben bé si podria desenvolupar totes les accions que 
m’havia proposat per aquest Treball de Final de Grau. Han sigut molts els fac-
tors que no han depès de mi i és per això que moltes d’aquestes accions projec-
tades inicialment no han pogut ser realitzades, en bona part a causa del con-
finament. És per aquest motiu que vaig optar per reconfigurar el marc inicial. 

El confinament causat per la pandèmia sanitària m’ha obligat a aturar-me i re-
flexionar sobre com he caminat durant tots aquests anys i com vull fer-ho a par-
tir d’ara. Ha estat un procés de reflexió que m’ha servit per comprendre millor la 
importància de la passa. Clarament vaig iniciar aquest Treball de Final de Grau 
entenent el caminar com una pràctica artística, tot i això la obligada meditació 
que ha suposat la immobilitat, m’ha permès introduir un punt de vista molt més 
filosòfic a la passa, que ha sigut gairebé transcendental. En definitiva, pensar en 
caminar i fer-ho des de l’obligat confinament i reclusió m’ha forçat a caminar 
mentalment, gairebé com ho va fer Xavier de Maistre en el seu llibre Viaje al-
rededor de mi habitación (1794), on davant la impossibilitat de sortir de la seva 
habitació, va realitzar un breu recorregut imaginari.

A Caminar per casa, no he caminat amb la finalitat de desplaçar-me fins a cap 
lloc, sinó que he fet camí amb l’objectiu de reivindicar la passa com a procés 
generador de pensament, com a reflexió i com a pràctica artística. També he 
accionat essent conscient de la importància de l’arrelament i del territori, ente-
nent-lo dins el context social actual.
Tot i ser-ne conscient , caminar per la pròpia àrea geogràfica sempre esdevé un 
gran repte i en el meu cas, on el concepte de casa ha sigut qüestionat constant-
ment, encara ho ha dificultat més. 
La reiteració de la passa i la repetició dels camins m’ha fet ballar el cap en molts 
moments i fins i tot m’ha fet apreciar la distància que la ciutat em planteja da-
vant del meu poble. Al cap i a la fi, em sembla haver entès aquest fet com amb 
qualsevol tipus de relació, davant una oscil·lació sentimental constant; mo-
ments de tendresa i de fatiga, d’amor incondicional i de disgust amb el propi 
territori. 
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Davant d’aquest batibull d’emocions i sentiments, hi ha una sensació complica-
da de descriure però amb la qual he pensat més durant la ruta; el fet de pertàn-
yer al territori, que sigui aquest qui t’habiti a tu. Aquesta sensació consolida un 
arrelament que sempre fa que tornar a casa sigui un alleugeriment i convertir 
casa meva el centre conceptual i físic de la ruta m’ha servit com un enorme 
suport emocional.

És per això que considero que aquest Treball de Final de Grau ha esdevingut 
gairebé una declaració d’amor a la terra i a la passa, a la voluntat d’esdevenir 
persona que creix dins unes tradicions i un dialecte i que estima, al mateix 
temps que es qüestiona, tot el que l’envolta. Així doncs, vull acabar amb les ma-
teixes declaracions que he escrit a l’inici d’aquest projecte; Caminar m’ha per-
mès pensar, estimar i crear.  
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